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e d i t o r i a l

2003: ANO DE PRÊMIOS E RECONHECIMENTO

A revista FACOM-FAAP nesta edição traz uma série de ensaios que
aborda o fenômeno surpreendente da comunicação. Os textos são
variados e trazem inéditas abordagens como, por exemplo, a força
expressiva da fotografia, enquanto documentação e linguagem; a
dificuldade do cinema, em seus primórdios, encontrar uma mulher
que pudesse ser atriz, sem necessariamente ficar difamada
socialmente; o maravilhoso plano-seqüência do filme Arca Russa, num
texto sem pontuação que iconiza o próprio filme; a iconografia da
guerra, tanto a contemporânea como a revolução paulista de 32; a
importância da memória, seja no depoimento sobre a poesia concreta
paulistana, seja na pesquisa sobre as vanguardas no Brasil dos anos
60. Enfim, um conjunto de informações que mostra a inquietação e a
singularidade da reflexão dos nossos professores, apontando para
diferentes linguagens e suas diferentes possibilidades de expressão.

Além disso, não podemos deixar de registrar que 2003 também foi
um ano premiado. Nossos alunos faturaram os principais prêmios
universitários dos mais importantes eventos competitivos acadêmicos
realizados neste ano. No VI  Prêmio  de  Mídia  Estadão  tivemos a
presença do professor orientador Fábio Mariano e dos alunos Greice
Figueiredo Silva Santos e Paulo Gama e Souza Fiasco que ganharam
os prêmios na Categoria Estudantes; no Festival  de  Cinema  de
Gramado, ganhamos o Prêmio de Melhor Curta-Metragem, com o
filme Cinema Pagador, de Isabel Ribeiro, Henrique Pires, Thiago

Dottori, Ângelo Capozzoli, Ricardo Santini e Reinaldo Sbrissa; no 8o

Festival  Brasileiro  de  Cinema  Universitário, promovido pelo Centro
Cultural Banco do Brasil e Universidade Federal Fluminense, no Rio
de Janeiro, o filme Tabaco, de Henrique Rodrigues ganhou o prêmio
de "domínio da montagem e destaque em contribuição técnica", Os
Fiéis, de Danilo Solferini, venceu no quesito "expressão cultural", o
Dá-Dos, de Pedro Palhares Fernandes, recebeu o prêmio pela
"pesquisa de imagens e pela referência às vanguardas históricas" e
diversas menções honrosas; no Concurso  DVD-RRW  Pioneer, o trabalho
dos nossos alunos Diego Eliseu de Camargo Guidi e Alexandre
Bernardo Silva de Araújo, classificou-se em segundo lugar na
competição final, internacional, representando o Brasil e América
Latina; no Concurso  de  Monografias  da  ABRP (Associação Brasileira
de Relações Públicas), os alunos vencedores foram: Marina Oliva
Bergamo, Priscila Pfeiffer, Mariana de Assis Camargo Lima, Thais
Soares de Lima, Juliana de Barros, Márcio Ferreira Ramalho, Ana
Cristina da Costa Piletti, Luciana Kuffer e Thaís Ribeiro Decoussau;
e na mostra de peças  radiofônicas,  promovida  pela  rádio  Cultura, os
programas selecionados para veiculação foram realizados pelos alunos
Rodrigo Feldman, Alexandre Salles, Andressa Freitas Nogueira, Lia
Malusá Penteado, Tatiana Santos, Sonny Polito, Felipe Gonzáles,
Mariana Bastos, Mariana Valente, Pedro Burlamaqui e Tatiana
Garrido.

Um ano de sucesso para as áreas de Cinema, Rádio e Televisão,
Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, que merece ser
comemorado e registrado!
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No século XIX, a metrópole era o
grande palco onde a modernidade se colocava em
cena. Por suas ruas desfilavam a recém-
consolidada burguesia, bem como os produtos da
tecnologia, demarcando um novo ritmo para o
mundo. Paris, como capital cultural do ocidente,
fornecia o modelo de paisagens, gostos  e hábitos
cotidianos que deveriam estar visíveis em
qualquer cidade que se pretendesse moderna.
Desde a Revolução de 1789, quando um oitavo do
solo parisiense foi loteado, não cessaram as
demandas de reformas urbanísticas para atender
à população que ali passou a se concentrar. A mais
importante delas, sob o comando de Georges
Eugène Haussmann, entre as décadas de 1850 e
70, reduziu drasticamente o núcleo residencial do
centro parisiense, sem poupar edifícios históricos,
para abrir largas avenidas, ampliar a rede de água
e esgotos, levar gás e eletricidade às ruas e casas e,
ainda, estabelecer novos monumentos.

Mas as soluções modernizadoras da cidade não
extinguem suas ambiguidades. Como destaca
Sandra Pesavento: “zonas altas e baixas, o centro
e os bairros, o ‘perto’ e o ‘longe’ atestam o
aburguesamento e a pauperização  como as duas
facetas da transformação capitalista que se
operava na urbe”2. A cidade garante o espaço de
alguns, elimina o de outros. Permite o
deslocamento dos trabalhadores até os centros, na
mesma medida em que empurra para longe suas

moradias. Os bairros proletários e as linhas de
transporte coletivo delimitam o território e o trajeto
dessa população dentro da cidade e, assim, as
reformas urbanas não têm a pretensão de eliminar os
contrastes sociais, mas de dar-lhes nova codificação
através de sua redistribuição no espaço.

Além disso, a metrópole afirma a liberdade do
cidadão, mas promove também o seu controle:
facilita a identificação das casas e das pessoas, a
visibilidade de suas ações e a vigilância. Com as
iniciativas de Haussmann, as avenidas largas,
retas e arejadas tornaram a cidade mais salubre,
mas havia ainda uma outra motivação: evitar as
barricadas populares que, antes, se aproveitavam
de um recorte irregular das ruas. Como afirma
Renato Oritiz: “fica claro sua preocupação em
expulsar do centro da cidade as classes perigosas.
(...) Às preocupações de higiene se acrescentam
portanto as de cunho estratégico, as ruas devem
dar passagem às tropas”3. A idéia de saneamento
nunca deixou de incorporar a pretensão de uma
assepsia de comportamentos sociais e ideologias. 

As tensões da metrópole se tornaram, na
verdade, sua marca, inscrevendo-se como uma
conseqüência natural da nova velocidade e da
simultaneidade de movimentos impostas pelo
progresso. E os fluxos caóticos de pessoas e bondes
compõem a nova ordem urbana.

A iniciativa de Haussmann teve reflexos em
muitos outros países, dentro e fora da Europa. Na
América-Latina, vale destacar a reconfiguração
das regiões centrais de Buenos Aires, em 1880; de

R i o  d e  m ã o  d u p l a :
d o i s  o l h a r e s  s o b r e  a  m e t r ó p o l e

Ronaldo Entler
Antônio Ribeiro de Oliveira Jr.

A. Malta, 1906. Estalagem localizada na
Rua do Senado, conforme identificação que

o próprio Malta traz nas fotos

Diariamente a cidade lança neste rio suas
sólidas construções e seus sonhos de nuvens

como se fossem imagens.
Walter Benjamin (Rua de Mão Única) 1



Montevidéu, em 1887, e do Rio de Janeiro, a partir
de 1903. Nesses países as tensões se agravam na
mesma proporção de seus contrastes sociais, isto
é, na distância entre a suas realidades e o ideal de
modernidade que foi assumido. 

Muitas vezes, o estabelecimento da metrópole
evidencia não tanto os desdobramentos do
progresso, mas a fé que nele se deposita, e o desejo
de alavancá-lo. Se a modernidade podia ser lida na
cidade, poderia ser escrita através dela. Esse foi o
caso do Rio de Janeiro, onde a reurbanização foi
uma espécie de decreto proclamador da
modernidade que se desejava. 

O  Rio  de  Janeiro

Na virada do século, a capital brasileira
centralizava uma importante atividade comercial
através dos armazéns, das instituições
financeiras, dos exportadores de matéria-prima e
café, e de uma indústria incipiente. Mas quem
chegava ao centro do Rio podia ver facilmente sua
outra face: casas antigas, muitas delas abrigando
coletivamente várias famílias, ruas estreitas e
sinuosas, pessoas mal vestidas, paradas nas
janelas das casas, nos bares e quiosques,
compondo um retrato de ócio e insalubridade
pouco condizentes com a riqueza brasileira que
convergia para essa cidade. Havia ainda a
criminalidade e as epidemias que assustavam os
visitantes.

A concentração do capital, da indústria, do
comércio e dos serviços firmou essa cidade como
habitat da burguesia ligada a tais atividades e
como passagem obrigatória para negociantes e
investidores estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo,
o Rio oferecia novas possibilidades de ocupação da
mão de obra que se deslocava da lavoura, em razão
do fim do escravismo, da saturação da imigração,
e dos novos postos de trabalho da cidade. Essas
pessoas passaram a dividir os casarões do centro,
antigas moradias da aristocracia colonial,
transformando-os muitas vezes em cortiços ou
estalagens.

Com o início do mandato do presidente
Rodrigues Alves, em 1902, o governo federal
assumiu o projeto de fazer do Rio de Janeiro uma
cidade compatível com o ideal de progresso que já
seduzia a burguesia brasileira. Além da
necessidade de solucionar problemas como o das
epidemias, e da precariedade dos serviços
portuários e de transporte, desejava-se apagar da

capital as marcas arcaicas da arquitetura colonial,
e os hábitos considerados insalubres de sua
população pobre. 

Além do modelo parisiense, havia o exemplo da
vizinha Buenos Aires, maior capital dentre os países
latino-americanos, reurbanizada, e expandindo sua
economia através de parcerias comerciais com a
Europa, sobretudo com a Inglaterra. 

No Brasil, a reforma e a organização dos
serviços portuários ficaram sob a responsabilidade
do engenheiro Lauro Müller, nomeado Ministro da
Indústria, Viação e Obras Públicas. A intervenção
no centro do Rio,  ficou a cargo do engenheiro
Francisco Pereira Passos, nomeado prefeito da
cidade, com poderes excepcionais que lhe foram
conferidos pelo presidente. Assessoravam o
prefeito outros engenheiros renomados como
Paulo de Frontin e Francisco Bicalho. E, uma vez
que o saneamento do Rio constituía uma das
grandes preocupações de Rodrigues Alves, as
reformas teriam ainda a influência do médico-
sanitarista Oswaldo Cruz, nomeado diretor
federal da Saúde Pública.

A escolha desses personagens políticos, de sólida
formação e reconhecida experiência, não apenas
garantiria a eficiência das reformas mas também
ajudaria a conquistar a confiança da população:
eram engenheiros e médicos, isto é, homens
formados nas disciplinas mais significativas do
universo da técnica e da ciência, que deveriam dar
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credibilidade mesmo às decisões mais polêmicas.
Pereira Passos, particularmente, além de ter
exercido um papel importante na ampliação da
malha ferroviária brasileira, havia estudado em
Paris, onde tivera a oportunidade de acompanhar
de perto o final das ações de Haussmann. 

Com o projeto de reurbanização do Rio, muitas
ruas e avenidas foram alargadas, e algumas outras
abertas. Destas, a mais importante foi a Avenida
Central, que cortou a cidade com seus 2
quilômetros de comprimento e seus 33 metros de
largura, ligando as avenidas do Cais e Beira-Mar.
Além de estabelecer um anel viário que facilitaria
o fluxo dos transportes, essa avenida seria o marco
de uma cidade renovada: ela reformularia sua
paisagem, instituindo uma nova arquitetura, e
substituindo os cortiços, estalagens, e pequenas
lojas, por grandes estabelecimentos comerciais,
instituições religiosas, escolas, teatros e museus. A
cidade arejada estaria livre das epidemias, mas
também da presença do proletariado, dos ociosos,
dos mestiços: todos os rostos considerados
inadequados à imagem de um Brasil moderno.

Para abrir a avenida central, formou-se uma
comissão presidida por Paulo de Frontin, que
ficaria encarregada das desapropriações, dos
reloteamentos e permutas para a nova ocupação,
da análise dos projetos dos edifícios a serem
construídos, além das obras públicas,

propriamente ditas. De março a setembro de 1904,
foram desapropriados e demolidos, cerca de 600
prédios, que compunham 1700 propriedades4,
numa ação que ficou conhecida como bota-abaixo.
Em novembro de 1905, a avenida teve sua
inauguração solene. Reloteadas, suas margens
dariam origem a cerca de 120 novos prédios, em
sua maioria, ainda em fase de construção no
momento da inauguração.

Para abrigar a população que habitava o centro,
foi proposta a criação e adequação de bairros
proletários mais afastados, a exemplo do que
ocorrera em Paris. Mas não há dúvida de que os
investimentos se voltaram mais para a
remodelação do centro, do que para esses
assentamentos. E, dadas as particularidades
geográficas dessa cidade, abandonar as moradias
do centro significou, já nesse momento, uma
ocupação ainda mais desordenada dos morros. 

A rapidez com que as transformações se
processaram fez da avenida Central uma obra
bastante polêmica, desencadeando um intenso
confronto entre críticas e exaltações. Para a classe
mais pobre que ocupava o centro, o ideal de um
Brasil moderno não era o suficiente para justificar
a destruição de suas casas. Além disso, os métodos
políticos utilizados geraram manifestações
negativas de celebridades como Rui Barbosa e o
médico Souza Lima. Para enriquecer a
argumentação do governo sobre a necessidade e a
eficiência das reformas, dois grandes projetos de
documentação fotográfica foram encomendados.
Um deles, ao fotógrafo Augusto Malta, que
trabalhou diretamente para o prefeito Pereira
Passos e, o outro, a Marc Ferrez, contratado pela
Comissão Construtora da Avenida Central. Cada
um deles viria a cumprir uma função distinta, mas
estrategicamente complementar, dentro dessa
argumentação.

A configuração de uma metrópole pode ter sido
para muitos países a consequência necessária de uma
condição moderna já alcançada. Nitidamente, esse
não é o caso do Rio de Janeiro. A modernidade
brasileira, nesse momento, constrói-se antes no plano
de um discurso, que foi articulado em diferentes
dimensões simbólicas. Cada ação que está em torno
da renovação do Rio de Janeiro - da escolha dos
personagens políticos, passando pela planta e pela
ocupação da nova cidade, até o dossiê iconográfico
formado pelas fotografias das várias etapas da
reforma - constitui parte desse discurso. 

8
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Afirmar um caráter simbólico desse processo de
modernização não é colocá-lo no plano do ilusório.
Não se pode negar os resultados práticos da ação
organizadora e saneadora da cidade do Rio. O que
se propõe aqui é aceitação do próprio caráter
simbólico como dado histórico, na medida em que
é ao mesmo tempo consequência e causa de muitas
ações concretas, transformadoras do mundo
material. Assim, ao lado das imagens visíveis da
modernidade, está o seu imaginário, ambos
compondo partes absolutamente imbricadas de
uma mesma realidade histórica5.

Para recompor o discurso idealizador da
modernidade, seguiremos as pistas trazidas por
essas documentações. A partir delas, retomaremos
alguns fragmentos da história da reurbanização
do Rio, destacando a forma como as imagens
desses fotógrafos, ao mesmo tempo em que
retratam, ajudam a construir dois aspectos
distintos dessa história.

Os  fotógrafos

Augusto Cezar Malta de Campos nasceu em
Alagoas, em 1864. Chegou ao Rio ainda jovem,
onde trabalhou em diferentes atividades antes de
se dedicar à fotografia: foi guarda-livros, teve um
pequeno comércio de mantimentos e, por fim,
vendeu tecidos, de porta em porta, para senhoras
da antiga aristocracia imperial. 

Entusiasta do governo republicano, Malta foi
apresentado por um amigo ao prefeito recém
nomeado, Pereira Passos. Não se sabe quando se
tornou fotógrafo mas, certamente, isso não
ocorreu muito tempo antes de ser contratado pela
prefeitura, em junho de 1903. Subordinado à
Diretoria de Engenharia da municipalidade, Malta
esteve sempre em contato direto com Pereira
Passos, e seu trabalho teve um papel fundamental
na argumentação sobre a necessidade das
demolições do centro da cidade. Dispondo de todo
material que precisava, realizou milhares de
fotografias a serviço da prefeitura, e revelou-se
bastante habilidoso no registro de cenas do
cotidiano. Apesar de seu histórico recente na
profissão, e do compromisso político que assumia
sem conflitos com o prefeito, Malta se destacou
muito rapidamente como um talentoso e
respeitado fotógrafo documentarista. Foi o
primeiro, nessa profissão, a atuar como funcionário
público no país, trabalhando para a prefeitura do Rio
até 1936. Rubens Fernandes Junior sublinha o

caráter “moderno” do trabalho de Malta,
situando-o como um dos primeiros fotógrafos a
romper com a “visão instrumental” da fotografia
documental, sabendo explorar seu poder de
comunicação e tendo “consciência da dimensão
política e social do seu trabalho”6 Malta morreu
aos 93 anos de idade, deixando um importante
acervo iconográfico sobre a cidade.

Marc Ferrez nasceu no Rio de Janeiro, em 1843.
Era filho de Zepherin Ferrez, escultor e gravador
francês, que veio para o Brasil para integrar a
“Missão Artística” que fundou a Academia
Imperial de Belas Artes. Após ter estudado em
Paris, e de volta ao Rio, Marc Ferrez aprendeu
fotografia no ateliê de gravura de George
Leuzinger. Aos 21 anos, montou seu próprio
estúdio e, em pouco tempo, tornou-se um dos mais
renomados fotógrafos brasileiros. Graças ao seu
contato com a Europa, foi pioneiro no Brasil em
técnicas como as vistas panorâmicas com mais de
1800, as chapas secas,  o cinema, e o autocromo
(processo de fotografia colorida inventado pelos
irmãos Lumière). A obra de Ferrez é bastante extensa.
Além do Rio, fotografou as principais cidades brasileiras.
Como fotógrafo da Comissão Geológica do Império,
chegou também a locais pouco povoados do norte e
nordeste. Nesses trabalhos, documentou paisagens
naturais, fazendas, arquitetura, grandes obras do
governo, e personagens diversos: aristocratas,
imigrantes, escravos e índios. Tinha ainda grande
experiência em reproduções fotográficas de obras de arte,
plantas arquitetônicos e mapas.

Após ter seu próprio estúdio no centro do Rio
desapropriado pela prefeitura, Ferrez é contratado
pela Comissão Construtora da Avenida Central
para reproduzir os projetos  aprovados para as
fachadas e, posteriormente, fotografar as fachadas
já construídas, que seriam mostradas numa edição
de mil álbuns. Após ter vivido mais um período em
Paris, Ferrez volta ao Rio, onde morre em 1923. 

Apesar de Malta e Ferrez atuarem
simultaneamente na cidade do Rio, ambos a
serviço do governo municipal, não consta que
tenha havido qualquer tipo de colaboração entre
eles.

As  documentações

Trabalhando sob as ordens de Pereira Passos,
uma das funções de Malta era a de percorrer o
centro, localizando os problemas que justificariam
o bota-abaixo. Não se tratava de um estudo
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preliminar, pois a decisão de demolir as moradias
já estava tomada. O objetivo dessas imagens era o
de reafirmar a idéia já concebida de que o centro
do Rio constituía uma região insalubre. 

Aliar uma documentação fotográfica à
argumentação sobre a necessidade das reformas
foi uma estratégia bastante eficiente. Havia um
perfeito sincronismo entre o processo de
modernização que se pretendia, os técnicos
escolhidos para conduzi-lo, e a fotografia, que era,
ao mesmo tempo, símbolo e produto da ciência e
da modernidade. Ajudando a dar um tom
científico a essa argumentação, a fotografia
conferia-lhe mais credibilidade.

Ainda que trabalhando sistematicamente,
fotografando quase que edifício por edifício das
áreas que seriam afetadas pelas reformas, Malta
sabia muito bem o que deveria mostrar. Para dar
contundência às demonstrações da falta de
higiene e da deterioração dos edifícios, Malta
buscava ainda registrar comportamentos e hábitos
que lhe pareciam incompatíveis com a cidade
moderna que se esperava. Pessoas ociosas pelas
ruas, botequins ou quiosques, às vezes mal
vestidas ou descalças, crianças pelas ruas com
excessiva liberdade, e muitos curiosos que
paravam, deslumbrados com a ação do fotógrafo.
As reformas deveriam abranger também o
saneamento desses comportamentos.

Malta não se limitava à rua. Usando
provavelmente a habilidade adquirida na época
em que vendia tecidos de porta em porta, mas
também se aproveitando da autoridade de
fotógrafo oficial, não raramente ele conseguia
entrar nas casas para ampliar o alcance da visão
pública sobre a insalubridade do centro. Há aqui
uma tentativa de “obscenização” da vida privada.
Não porque as imagens mostrassem situações
efetivamente imorais mas, destacada e exposta
pelas imagens, a intimidade da camada mais pobre
da população passa a ser vista como um problema
de interesse público.

De fato, o projeto do novo Rio de Janeiro
atendia a um problema de visualidade. O que se
pretendia melhorar não era tanto as condições de
vida dessas pessoas, mas a imagem da cidade.
Assim, a necessidade de afastar dos olhos a parte
degenerada da cidade era construída através de
sua própria superexposição.

As ações invasivas de Malta estão em sintonia
com uma atitude política mais ampla do governo

Rodrigues Alves. Estando o Conselho Municipal
em recesso, as condições para as desapropriações
foram estabelecidas arbitrariamente, em
processos sumários. Apesar de esse ser
considerado um governo moderado, as reformas
foram viabilizadas através de uma política
duramente intervencionista sobre os direitos
privados. Isso se evidencia ainda no plano de
vacinação obrigatória, articulado por Oswaldo
Cruz, e aprovado num decreto federal de 1904.
Revoltada, a população se confrontou com a
polícia, e não simplesmente para medir suas forças
contra o poder federal: depois de perder suas
moradias, a população seria agora obrigada a ter
seus corpos “contaminados” com próprio agente
das epidemias.

No processo de intervenção no centro, a
documentação de Malta foi fundamental para a
avaliação dos prédios a serem desapropriados.
Sabe-se que quando um proprietário marcava
audiência na prefeitura para reclamar um valor
maior para a indenização, muitas vezes ele se via
constrangido por uma farta iconografia sobre a
degradação de sua propriedade. Se a localização
central garantiria aos prédios um alto valor
comercial, as evidências fotográficas de sua má
conservação e de sua má utilização encerravam as
discussões. 

No conjunto da obra de Malta, não faltam vistas
de belas paisagens, imagens rigorosamente
compostas, flagrantes românticos da vida
quotidiana. Mesmo a serviço da prefeitura, ele
estava encarregado de registrar também as obras,
as melhorias da cidade, as festas e solenidades.
Mas seu trabalho oficial revela nitidamente sua
colaboração na tentativa de demonstrar uma
cidade degenerada. Isso se torna mais evidente no
final da gestão Pereira Passos, quando Malta,
provavelmente convencido da eficiência das ações
da prefeitura e da importância de suas imagens,
parece se sentir ainda mais à vontade7. Nesse
momento, além de escolher as cenas que deveriam
ser mostradas, Malta se manifestava assinalando,
na foto, algo que lhe chamava atenção, ou
inserindo pequenos comentários do tipo “está
pedindo picareta”, que antecipavam a solução
para o problema detectado. 

Marc Ferrez, contratado paralelamente pela
Comissão Construtora da Avenida Central, tinha
uma função mais delimitada. Ele deveria
reproduzir a planta das fachadas e,
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posteriormente, fotografar as fachadas dos prédios
acabados para compor uma grande e luxuosa
publicação. O Álbum da Avenida Central8, como
foi chamado, iria ainda conter uma relação dos
nomes envolvidos no projeto, uma minuciosa
prestação de contas dos investimentos públicos
dedicados a essa obra, e algumas vistas gerais e
plantas da nova paisagem.

Os problemas sociais brasileiros eram muito
mais complexos do que a sinuosidade das ruas, a
má conservação das moradias, e as epidemias na
Capital. Mas a reurbanização do Rio visa, nesse
momento, a construção de um cartão postal
brasileiro adequado à ampliação das relações
exteriores, tanto comerciais quanto turísticas. É
também um monumento que pretendia demarcar
o curso do país em direção à modernidade. Enfim,
investia-se na formação de uma imagem e, para
isso, contava-se com o poder de sedução e
convencimento da fotografia.

Nesse momento, Marc Ferrez já era o mais
renomado fotógrafo brasileiro, sempre em contato
com Paris, e sempre trazendo as últimas
novidades técnicas da fotografia européia. No
Brasil, não havia outro que trabalhasse com
chapas fotográficas de 30 x 40 cm ou 30 x 70 cm, e
que tivesse tanta experiência com reproduções de
plantas e com impressões de alta qualidade. Além
disso, Ferrez seria mais um nome importante que
se somaria à divulgação das melhorias operadas
no Rio de Janeiro.

Para garantir o “bom gosto” na formação da
nova paisagem urbana, a Comissão Construtora
organizou, logo no início de 1904, um concurso de
fachadas, que instituiu na Avenida a diversidade
da arquitetura eclética. Além de Pereira Passos,
Lauro Müller e Paulo de Frontin, faziam parte da
comissão julgadora dois outros engenheiros
renomados, Saldanha da Gama e Aarão Reis; o
diretor da Escola Nacional de Belas Artes, Rodolfo
Bernardelli; e três importantes médicos, Oswaldo
Cruz, Feijó Junior e Ismael da Rocha, que já
traziam, desde a escolha das fachadas, a idéia de
uma cidade saneada.

Sobre as plantas que integram o Álbum, Paulo
F. Santos faz o seguinte comentário:

“Uma omissão sentida pelo arquiteto
e urbanista é a ausência das plantas
dos edifícios da Avenida. A inclusão
dessas plantas, no entanto, deve-se
reconhecer, teria dado ao álbum um

caráter demasiadamente técnico, que
não estava nos planos de Marc Ferrez
realizar”9.

Há, na verdade, algo mais do que uma opção de
Ferrez sobre o grau de tecnicismo do Álbum. É
bastante clara a forma como a Comissão dedicou
uma atenção especial às fachadas. Ainda que os
altos preços observados no reloteamento já
determinassem uma ocupação mais seleta do
centro, garantia-se a boa imagem da Avenida
colocando à disposição dos novos proprietários um
catálogo de projetos, que traziam a chancela de
um júri renomado. E o que haveria por trás dessas
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M. Ferrez, cerca de 1905. Uma das vistas gerais da Avenida que integram o Álbum



fachadas constituía um problema menor, a ser
resolvido posteriormente, já que o interior dos
edifícios não apareceriam no cartão postal da
cidade. O que se construía nesse momento era
uma vitrine onde seria exposta a imagem do
progresso brasileiro. 

Cabe aqui uma comparação entre os dois
trabalhos de documentação: se, para provar a
insalubridade do Rio antigo, Malta precisou expor
também os hábitos domésticos da população
pobre; para mostrar os avanços qualitativos da
nova metrópole, bastava à Ferrez o ponto de vista
da rua sobre as fachadas.

Além disso, a rua é o local privilegiado da
modernidade. Como diz Annateresa Fabris, ela é o
“território da novidade, da ação, do
movimento”10, onde todas as suas tensões se
transformam num espetáculo que agora pode ser
assistido com mais segurança. O hábito moderno e
burguês de perambular pelos boulevards revela

também uma ociosidade. Mas se trata aqui de um
ócio bem diferente daquele que se condenava nas
ruas do Rio antigo, sobretudo por uma questão de
ritmo: em oposição ao pobre parado nas janelas,
calçadas, botequins e quiosques, está o burguês
em pleno movimento, ao mesmo tempo,
contemplando e compondo a agitação da
metrópole. Isso pode ser representado ainda de
uma outra forma: o ócio da população pobre
caracterizava uma estagnação econômica, a
ausência de trabalho; enquanto que o burguês já
colhia os frutos de seu esforço. Enquanto
perambula, ele está economicamente ativo: o que
se contrapõe à hora do trabalho não é portanto a
hora do ócio, em seu sentido pejorativo, mas é a
hora do consumo.

A habilidade técnica de Ferrez se explicita no
cuidado e na limpeza com que se apresentam as
fachadas construídas em suas fotografias. Os
prédios aparecem em vistas frontais, chapadas,

12

FACOM - no: 11 - 2o semestre de 2003

M. Ferrez, cerca de 1905. Respectivamente, reprodução da planta da fachada e fotografia da fachada construída de um mesmo edifício, a exemplo de como se apresentam no Álbum todos os
prédios já construídos na Avenida Central, nesse momento. Dos prédios ainda em fase de construção, exibiram-se apenas as plantas. 

As identificações que se seguem às imagens são trazidas pelo próprio Marc Ferrez



recortadas (literalmente) de sua paisagem de
fundo11. Incluem-se apenas as calçadas, em sua
quase totalidade, vazias, exceto por um ou outro
personagem, quase sempre bem vestido, que pode
aparecer desde que não atrapalhe a visualização
da fachada. Há uma minuciosa correção de
perspectiva, que mantém paralelas as linhas
verticais mesmo dos prédios mais altos. E, por
último, vale destacar que, graças à alta definição de suas
chapas de grande formato, pode-se ver cada detalhe
ornamental das fachadas. Enfim, nenhum elemento
aparece distorcido ou sobreposto a outro: para falar de
uma cidade saneada e corrigida, recorreu-se a uma
linguagem também absolutamente limpa. 

O Álbum incluía ainda algumas poucas vistas
gerais, onde já há o esboço de uma multidão
trafegando pela Avenida. Pelo que se pode notar
pelas roupas, seus personagens não são mais os
mesmos que ocupavam o centro, antes das
reformas. Nos escritórios e no comércio que agora
se concentravam nessa região, não havia
oportunidades para mão de obra não
especializada. Além disso, coibiu-se a
mendicância, a “vadiagem”, e o comércio
ambulante. E, apesar de a Avenida Central
constituir uma parte fundamental do novo anel
viário da cidade, era restrito o tráfego do
transporte coletivo. Sabe-se, por exemplo, que
Pereira Passos instalou na Avenida uma linha de
bonde durante a fase das obras para facilitar o
transporte de materiais. Mas pelas fotos
realizadas após a inauguração percebe-se que a
linha foi retirada. Enquanto os automóveis
existentes no país não compusessem um número
significativo, a largura da avenida ia cumprindo
sua função simbólica de monumento.

Concluídas as fotografias, o próprio Marc Ferrez
providenciou a confecção de uma tiragem de mil
exemplares do Álbum, impresso na Europa, pelo
processo de fotogravura. Gilberto Ferrez o
descreve da seguinte forma:

“Na sua edição original, o álbum
consiste em um estojo, contendo 3
plantas, 118 pranchas e 45 folhas,
soltas e impressas de um só lado,
pesando no total 5 quilos. O estojo,
medindo 52,5 x 42,5 cm, é revestido de
tecido verde-escuro e tem gravado na
capa, em letras douradas, os dizeres
“Avenida Central - 8 de março de 1903
- 15 de novembro de 1906 - Marc Ferrez

- Rio de Janeiro”, cercado de molduras,
em baixo-relevo, de estilo art noveau. A
maioria das pranchas e folhas mede 40
x 50 cm, e algumas 40 x 60 ou 40 x 80
cm, que são dobradas ao meio. A
maioria dos desenhos e fotografia está
na escala 1/100, mas existem alguns
fora desta escala”12

No entanto, quando Marc Ferrez chegou com os
Álbuns prontos, as obras públicas já haviam se
encerrado e a Comissão já estava desfeita. Assim,
não havia quem o recebesse ou quem pagasse o
restante das despesas. Segundo Gilberto Ferrez,
dois terços dos Álbuns, armazenados na casa do
próprio fotógrafo, foram destruídos quando as
ondas da ressaca de 1913 romperam os muros da
Avenida Beira Mar e alagaram várias ruas do
centro. Coincidentemente, a cidade moderna
revela suas imperfeições ao mesmo tempo em que
sua representação idealizada se destrói. 

A observação da velha cidade insalubre, bem
como da nova cidade ideal, foi em muito ajudada
pelos pontos de vista escolhidos e adotados por
esses dois fotógrafos. O que se propôs foi, ao
mesmo tempo, a transformação da cidade e da
maneira de vê-la. As contradições ainda
permanecem, por traz da nova ordem urbana, que
revela sua intenção tanto cosmopolita quanto
cosmética. Por mais necessário que pareça, o curso
do progresso não representa uma evolução para
soluções definitivas: a insalubridade e a falta de
civilidade que se queria extinguir foram, em boa
parte, apenas deslocadas. Caminho de mão dupla,
esse processo pouco espontâneo de transformação
representa uma clara opção: a substituição dos
velhos problemas pelos problemas modernos. Mas
fica o cartão-postal.

NNoottaass::

1 - Abusamos deliberadamente da frase de Benjamin:

o rio mencionado por Benjamin é o Sena, mas bem

poderia se tratar do o Rio de Janeiro, cidade que, como

as águas que cortam Paris, espelha de modo

fragmentário um certo ideal de modernidade

emprestado desta cidade européia. 
2- Pesavento. “Um novo olhar sobre a cidade: a nova

história cultural e as representações do urbano”, 1994.

p.131.
3- Ortiz, Cultura e Modernidade, 1991, p.200-202.
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4- Números citados por Gilberto Ferrez, in: M. Ferrez,

O Álbum da Avenida Central, 1993. p. 17.
5- Essa idéia é trazida por Sandra Pesavento, op.cit.

Após refletir sobre diferentes metodologias históricas,

ela propõe, através da chamada História Cultural, uma

abordagem das representações e do imaginário social

ligadas à transformação do espaço urbano.
6- Fernandes Jr., Rubens. “Fotografia e Modernidade:

referências e experiências isoladas” in revista Facom

n.10. São Paulo: Faculdade de Comunicação da FAAP, 2o

semestre de 2002. p. 38-39.
7- As fotografias que encontramos para ilustrar este

trabalho são de 1906, ou seja, exatamente deste

momento.
8- Como referência, tomamos apenas a recente edição

comemorativa do Álbum, feita pela Ex-Libris / João

Fortes Engenharia, em 1993.
9- Santos, “Arquitetura e Urbanismo na Avenida

Central”, in: M. Ferrez, O Álbum da Avenida Central,

1993. p.27.
10- Fabris, “O espetáculo da Rua: imagens da cidade no

primeiro modernismo”, 1992. p. 32.
11- Não é de se descartar a possibilidade de retoques

na imagem, não tanto porque haja evidências disso, mas

porque essa era uma prática comum nessa época.
12- G. Ferrez, op. cit. p. 19.
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A. Malta, 1906. Rua do Resende



“O apelo do velho bandeirante 
aos moços que combatem” 
(desenho, anônimo, in Martins 1954)
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Passados mais de 70 anos do
Movimento Constitucionalista suas imagens
ainda não são nítidas. A intensa utilização da
propaganda política em 1932 faz com que, mesmo
depois de todo esse tempo, boa parte da sua
interpretação ainda se faça sob sua influência.
Enquanto o público não especializado continua a
entender o movimento como uma revolta do povo
paulista contra a ditadura do Estado Novo,
análises recentes de historiadores vêem no
movimento a expressão de interesses de apenas
uma parte dessa população. O sucesso da
produção de um sentido para o movimento deve-
se, em parte, ao sucesso da propaganda
empregada. Qual seria, afinal, o caráter da
revolta dos paulistas em 1932? Movimento de
elites destinado a preservar privilégios ou
movimento popular contra o autoritarismo
estadonovista? 

Mostrando os documentos

Reconstituir a história por meio de imagens é,
no fundo, abordar problemas históricos por meio
de fontes visuais e também por quaisquer outras
fontes julgadas pertinentes (Meneses 2002, 13).
Não se pretende, portanto, fazer história de
documentos visuais, mas utilizá-los junto com
textos de historiadores na tentativa de
reconstituir o sentido daquilo que realmente

aconteceu. É sempre bom deixar claro que os
documentos visuais não falam por si, como se a
imagem não admitisse contestações ou então,
pelo contrário, como se sua subjetividade
inerente impossibilitasse sua utilização. Imagens
são ferramentas à espera que o historiador faça
perguntas às quais pode, ou não, responder. 

A propaganda, intensamente utilizada pelos
paulistas em 1932 e pelo Estado Novo, não era
um fenômeno único no seu tempo. Na década de
1930, com a crise dos modelos liberais e o
aparente sucesso dos regimes autoritários na
Europa e na América do Sul, aparece a
necessidade de estabelecer suas correspondentes
políticas de massa e seus mecanismos de controle
social (Paulo 1994, 175). A análise da propaganda
política, fenômeno da sociedade e da cultura de
massas nas décadas de 1930 e 40, permite o
estabelecimento da conexão entre política e
cultura no Brasil (Capelato 1998, 35) e em
diversos outros países. A propaganda política do
período, por outro lado, utilizava-se da
maturação do desenvolvimento dos recursos
técnicos de comunicação da época, como o rádio,
jornais e impressos em geral.

O contexto político, como já foi dito, era
marcado pela crise dos modelos liberais, pelo
surgimento do fascismo na Itália e Alemanha,
pela vitória de Francisco Franco na Espanha e
pela implantação do “Estado Novo” em Portugal e
no Brasil, iguais no nome e na matriz autoritária
(Paulo 1994, 176). No entre-guerra, finalmente,

O l a d o  o p a c o  d o  e s p e l h o
As imagens do Movimento de 32, setenta anos depois

André Toral

Este trabalho aborda a história do Movimento

Constitucionalista de 1932 por meio das imagens

produzidas durante o período, boa parte delas

propaganda destinadas a mobilizar o “povo

paulista”, num contexto político marcado pela

crise dos modelos liberais, o surgimento de

regimes autoritários e a institucionalização da

propaganda como mecanismo de controle social. 



constituem-se os aparelhos de propaganda oficiais nos
países mencionados, destacando-se o Secretariado de
Propaganda Nacional em Portugal, o Departamento de
Imprensa e Propaganda no Brasil, o Reichsministerium

für Volksanfkärung und Propaganda da Alemanha, e a
produção do Istituto Nazionale Fascista di Cultura da
Itália, entre outros.

Em São Paulo, por sua vez e durante o movimento de
32, criou-se o “Serviço de Informações e Propaganda da
Revolução”.

“Latifundiários em armas”

O fim da Primeira República por meio da
Revolução de 1930 tem sido explicado como uma
reação das classes médias, ligadas ao mercado
interno e representadas pelos “Tenentes” e pelo
Exército, ao predomínio da oligarquia cafeeira
voltada ao mercado externo. Esse modelo
dualista, que opõe latifúndio/ burguesia,
industrialização/ modelo agrário exportador e
mercado interno/ mercado externo, tem sido
revisto, questionando-se algumas das
polaridades acima, bem como das premissas da
chamada teoria do “dualismo” das sociedades
dependentes latino-americanas (Fausto 1997, 8-9).

Segundo outras abordagens, o processo
histórico e a luta de classes no período de 30 não
se limitaram aos conflitos no seio da classe
dominante, envolvendo apenas as elites regionais
e o movimento Tenentista. Procurou-se, por

exemplo, ressaltar a importância da luta das
oligarquias regionais, e da paulista em especial,
contra a crescente mobilização operária
(Capelato 1981, 71). 

De qualquer maneira, o estudo da Revolução
de 1930 passa obrigatoriamente pela questão do
Tenentismo e pela luta entre o poder central e os
grupos e oligarquias regionais (Fausto 2001,
189). Nesse sentido, o chamado Movimento
Constitucionalista de 1932, no qual o governo
paulista exige a constitucionalização do país
segundo o modelo das democracias liberais e a
nomeação de um interventor civil e paulista para
o Estado, articula as duas questões vistas acima,
constituindo-se em período de interesse para o
estudo da história republicana brasileiro.

A “revolução” paulista objetivava o “Progresso”
por meio da autonomia dos Estados brasileiros,
reação ao centralismo adotado pós 30, e da
imposição da “Ordem”, caracterizada, entre
outras coisas, pelo aumento da repressão frente à
crescente mobilização operária e pela luta
anticomunista.

Esse caráter de classe, digamos assim, do
Movimento de 32 deve ser levado em
consideração em um estudo das imagens do
período. O aspecto propagandístico desse
material se fazia numa linguagem naturalística
de origem acadêmica, onde a imagem, seja ela
pintura, charge, caricatura ou fotografia, estava
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a serviço das idéias que se deseja transmitir. Essa
consideração é importante porque, além de
explicar a ausência dos modernistas de 22
conforme veremos adiante, estabelece um padrão
de representação do real que fica entre uma
concepção estética funcionalista e uma concepção
naturalista. É bonito o que é útil ao movimento e
é bonito aquilo que representa uma cópia fiel da
realidade. Enquanto o meio artístico
internacional reflete uma arte marcada pelo
realismo e pela preocupação social (Amaral 2003,
7), a propaganda política utilizava-se das
idealizações neo-clássicas acadêmicas, tão ao
gosto de regimes imperiais e conservadores desde
o início do século XIX, como mostram as alegorias
de Oscar Pereira da Silva, por exemplo, sobre a
campanha “Ouro para o bem de São Paulo”. 

Longe de ser característica apenas do
Movimento de 32 a arte “retrô” da década de 30,
e a utilização de modelos “realistas” ou
neoclássicos é comum ao vocabulário
propangandístico da direita, caso do fascismo e
nacional-socialismo na Itália e Alemanha, e da
esquerda, caso da URSS onde se decretou o final
do abstracionismo e do suprematismo, e o início
do realismo socialista, uma arte mais adequada à
“revolução”.

Voltando ao caso paulista, não é à toa que o
oficial da Força Pública Antonio Feijó, o único
artista a fazer in loco um registro do
desenvolvimento da campanha militar, afirma
em suas memórias que o Movimento de 32 se
fazia na defesa do legalismo e constitucionalismo,
não admitindo “a derrocada de nossa terra pela
loucura do comunismo” (Borges 1997, 20). 

Esse espírito pouco divulgado do Movimento de
32, a saber, seu anticomunismo, explica as
reservas de muitos intelectuais paulistas quanto
ao apoio ao movimento. Especificamente os
chamados “modernistas” mantêm-se à margem
do movimento, excetuando-se figuras de menor
expressão do movimento, como os poetas
Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia.
Esse distanciamento se explica, em parte, pelo
caráter direitista do movimento, quando boa
parte desses intelectuais era de esquerda. Como
lembra o pesquisador paulista Martin César
Feijó, o escritor Oswald de Andrade, que foi
atacado pelos estudantes da Faculdade de
Direito, a vanguarda do movimento
constitucionalista, dedicar-lhe-ia um retrato
cáustico em seu livro “A revolução melancólica”,

onde um capítulo leva o título de “Latifundiários
em armas” (Feijó 1998, 42-43).

O caráter anticomunista do movimento
transparece também na prisão, em 1932, da
pintora Tarsila do Amaral, então casada com o
comunista Osório César, juntamente com outras
intelectuais e Mary Pedrosa, esposa de Mário
Pedrosa (Amaral 2003, 372). Asua detenção por um
mês no Presídio do Paraíso se explicava tanto por sua
recente visita à URSS bem como pela sua presença em
reuniões de esquerda (idem 2003, 371).

Fatos e fotos

Da extensa iconografia do Movimento
Constitucionalista Paulista selecionei algumas
imagens para análise. Todas elas foram extraídas
de publicações dedicadas ao movimento e feitos a
partir de um ponto de vista “constitucionalista”,
portanto (Martins 1954, De Paula 1994 e Donato
1982). O primeiro, “Álbum de Família”, é
dedicado, no momento do IV Centenário de S.
Paulo, à família “bandeirante” e “aos filhos de
Piratininga”.

A primeira imagem que desejo destacar é a de
um “Batalhão Índio” formado por índios
Kaingang, “voluntários (...) da região Noroeste e
alta Sorocabana de São Paulo”. Empregados “em
tarefas auxiliares” sua participação seria uma
tentativa de “demonstrar a integração nacional
no movimento” (De Paula 1994, 169). Nada mais
longe da verdade do que supor sentimentos
patrióticos e/ou conhecimento dos ideais
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“Batalhão Indígena” 
(acervo Paulo Florençano, Taubaté, in Donato 1982)



constitucionalistas por parte desse grupo
indígena violentamente expropriado de suas
terras, pela introdução do café e pela passagem
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil no início
do século XX. O grupo sofreu a ação nefasta de
“bugreiros”, que perpetraram massacres em
massa por meio de “batidas” em diversas aldeias
entre 1908 e 1910 (Ribeiro 1977, 103-106). A

instalação do Serviço de Proteção aos Índios entre
os Kaingang, cerca de uma década mais tarde, foi
marcada pelo rigoroso combate à cultura
indígena e seu modo de ser, associados ao atraso,
e pela tentativa humanitária, porém equivocada,
de colocar o índio no caminho do “Progresso”
compreendido em termos evolucionistas. Os
custos humanos e culturais dessa tentativa de
”integração” à força junto à comunidade
brasileira foram imensos.

Um grande esforço de imaginação é necessário para
se pensar que alguns índios dessa tribo tenham se
apresentado como “voluntários” para lutar a guerra de
seus patrões e conquistadores apenas alguns anos após
seu trágico contato com os neobrasileiros.

A segunda imagem a analisarmos é a de um
bandeirante se dirigindo aos seus colegas de
trincheira em meio à luta: “Sustentae o fogo que
a victória é nossa”. O espectador é colocado ao
lado e sob as ordens do velho paulista. “Nós”,
paulistas, somos o seus soldados. Se
compreendermos política como ação simbólica,
como propõe o antropólogo Clifford Geertz (1980,
170), a propaganda política, por operar
basicamente por meio da manipulação de
símbolos, constitui-se num tema privilegiado
para a reconstituição do sistema de idéias e da
cultura política da época. A utilização de símbolos
poderosos do imaginário paulista, como a figura
dos bandeirantes, mostra a intenção do “Serviço
de Informações e Propaganda da Revolução” em
utilizar esses personagens, de triste memória
entre negros e índios que tiveram suas vidas
arruinadas por sua intervenção, como líderes da
libertação de toda a população. A pergunta que se
faz é: seriam esses os verdadeiros líderes de todos
os paulistas ou apenas de parte deles?

Na terceira imagem, uma foto mostra, sob as
arcadas da Faculdade de Direito de São
Francisco, um grupo de homens possivelmente
estudantes, todos de chapéu, terno ou paletó
posando para o fotógrafo junto à bandeira
paulista. A legenda: “a esse chamado respondem
também voluntários de todas as classes sociais,
empolgados pelo movimento”. Na quarta
imagem, outra foto, um grupo de homens de terno
e colete, com bandeira paulista desfraldada
marcha à frente de uma passeata. A legenda: “a
multidão empolgada, vibrante de patriotismo
desfila pelas ruas da cidade” (Martins 1954, s/
página). Essas duas fotos, entre muitas outras do
mesmo gênero, foram selecionadas por sua
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“A esse chamado respondem também voluntários de todas as classes sociais, empolgados pelo movimento” 
(fotografia, anônimo in Martins 1954)

“A multidão empolgada, vibrante de patriotismo desfila pelas ruas da cidade” 
(fotografia, anônimo, in Martins 1954)



tentativa de passar uma imagem de um
movimento popular quando nas fotos só
aparecem representantes da classe média ou
classe média alta paulista. 

A quinta imagem, utilizada na campanha
“Ouro para o bem de São Paulo”, é um desenho de
Benedito Bastos Barreto, o Belmonte. Mostra
representantes de todas as classes sociais, sexo e
idade doando ouro. Lá esta o menino doando uma
moedinha, a elegante que tira o brinco, o burguês
que tira o prendedor de gravata e uma senhora
que traz um jarro de ouro. Chamo a atenção para
o preto velho, à esquerda, que deposita uma
doação na bandeja cheia de jóias encimadas por
uma cruz. Seu terno puído ostenta um broche
com as cores paulistas, seu cabelo branco e sua
situação modesta pretendem mostrar a dignidade
dos mais pobres e o envolvimento do proletariado
com o movimento. Entre ícone e símbolo, a
presença do preto velho aparece como uma
tentativa de se fazer arte com doutrina,
emprestando um caráter de alegoria àquilo que
pretendia ser uma representação realista. A obra
é tão favorável ao movimento e as intenções do
desenhista são tão óbvias que o desenho adquire
um caráter de farsa.

Conclusão: “nós” quem, cara-pálida? 

O material fotográfico e os desenhos da
chamada “Revolução” dão uma idéia equivocada
do Movimento de 32. Como diz o historiador da
fotografia Pedro Vasquez, as imagens nos dão a
falsa impressão de “tudo não passou de uma
gincana política, promovida por animados
paulistanos com o fito de obter a Constituição”
(Vasquez 1982, 7). 

Essa imagem é fruto do sucesso dos dirigentes
paulistas em selecionarem apenas o material que
interessava ao movimento constitucionalista. São
essas as imagens que perduram. São essas as
imagens que vemos até hoje, em sucessivas
reimpressões de material fac-símile. Onde estão
as imagens das deserções em massa depois dos
primeiros sucessos das tropas federais? Onde
estão as fotos dos corpos dos 634 mortos e das
famílias desamparadas? Essas cenas não
aparecem em parte alguma. Não existe
“interpretação crítica” (Capelato 1981, 8) desse
extenso material iconográfico. Perdura, sim, o
culto ao que se pretende ser as “imagens de 32”.
Um rápido exame de algumas dessas imagens
mostra que essas imagens são verdades parciais. 

Sua atualidade e a constante reutilização
depois de mais de 70 anos do conflito, inclusive
em obras acadêmicas recentes (De Paula, 1999),
mostra o sucesso espantoso do “Serviço de
Informações e propaganda da Revolução”, bem
como a necessidade de rever alguns de seus
postulados.

Aliás, sob essa perspectiva de “manipulação de
massas” por meio de fotografias, Vasquez traça um
paralelo, “isento de quaisquer conotações políticas” (sic),
entre as fotos de crianças paulistas de 32, travestidas de
soldados junto a canhões em miniaturas, chupando o
dedo sob a legenda “se preciso também iremos” e fotos
de colegiais berlinenses cantando o hino nacional
alemão na década de 30 (Vasquez 1982, 10).

Para concluir, pretendi mostrar, por meio de
um rápido exame de alguns casos, que aquilo que
conhecemos como as “imagens de 32” são, na
verdade, uma construção histórica produzida na
época pelos dirigentes do Movimento
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“O mais soberbo espetáculo de generosidade, civismo e renúncia esta representado na campanha do ouro”
(desenho de Benedito Bastos Barreto, “Belmonte” in Martins 1954)



Constitucionalista. Seu caráter parcial mostra o
desejo de estender à totalidade da população do
Estado um projeto político que, na verdade, se
limitava a apenas alguns setores da população. 

Como o artista plástico Cildo Meirelles mostra
na obra “Espelho cego” (1970) do Acervo do
Instituto Cultural Carlos Scliar e que participa
da exposição “Arte e sociedade” recém
inaugurada no Instituto Cultural Itaú em São
Paulo, o espelho reflete a imagem apenas porque
seu fundo é opaco. É preciso, no caso de 32, que
olhemos o outro lado do espelho.
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Durante as décadas de 1960 e 1970,
sob a direção de Walter Zanini, o Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo
(MAC/USP) tornou-se um pólo cultural e
referência para as artes plásticas no país. Voltou-
se efetivamente à produção de arte
contemporânea e apoiou o surgimento de novas
expressões artísticas que se desenvolviam no
período. A diversidade nas programações e
atividades, como exposições retrospectivas,
mostras com participações de artistas
internacionais, ciclos de cinema, cursos,
palestras, visitas guiadas, apresentações
musicais, etc., atraíam um amplo público ao
museu. 

Ganharam destaque, dentre as inúmeras
atividades, as JACs (Jovem Arte
Contemporânea), exposições anuais destinadas a
jovens artistas1.  A VI JAC, de 1972, ganhou
relevância por ter escolhido os participantes por
sorteio e não pelo tradicional júri. As seleções e
premiações mostravam-se modelos inadequados
para as produções artísticas efêmeras e
desmaterializadas produzidas naquele período.
Também os artistas, no espírito de 1968,
reivindicavam formas mais democráticas de
participação. O ideal seria a aceitação de todos os
inscritos. Porém, alguma exclusão deveria ser
feita, haja vista a limitação do espaço para
exposições temporárias do museu. Para resolver o
impasse, Donato Ferrari sugeriu que o ingresso
para a mostra fosse feito por meio de sorteio. A
idéia foi aceita pelo MAC e os interessados

inscreveram-se para concorrer aos lotes
disponíveis.

O museu recebeu 210 inscrições para o sorteio.
O espaço foi dividido em 84 lotes pelos alunos do
curso de Comunicação Visual da FAAP, sob
coordenação do professor Laonte Klawa. Para
participar não se exigiu qualquer pré-requisito ou
qualificação artística. A participação estava
franqueada a todos interessados. Esta concepção
calcava-se na idéia, difundida por artistas como
Joseph Beuys, por exemplo, de que todo homem
pode ser artista. Pré-requisitos, conhecimentos
técnicos ou habilidades especiais com pintura,
escultura, gravura ou desenho, não eram mais
necessários. As obras desmaterializadas
ultrapassavam as barreiras da elaboração formal
do objeto. Apoiado nesta concepção, o MAC
aceitou a inscrição de todos os interessados na VI
JAC. Concorreram de maneira democrática
artistas conhecidos e ilustres desconhecidos. Este
princípio colocou abaixo valores seletivos
tradicionais, como os critérios formais de
avaliação das obras e a necessidade de
ineditismo, critérios também empregados nas
JACs anteriores. Assim, na VI JAC o acaso e a
indeterminação nortearam a seleção, anulando a
costumeira hierarquia entre trabalhos aceitos e
rejeitados.

A comissão organizadora da mostra previu que
artistas reconhecidos não conseguiriam lotes.
Mesmo assim, apostava no espírito de formação
de equipes, nas criações coletivas e na integração
de alguns não sorteados em outros lotes. O
espírito de comunidade e participação era
almejado pela organização da mostra.

E x p o s i ç ã o  e m  p r o c e s s o :
a  V I  J o v e m  A r t e  C o n t e m p o r â n e a

Dária Jaremtchuk
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A idéia era transformar o museu em um grande
ateliê coletivo, ou melhor, num "alvéolo de
ateliês"2.  Os "contemplados" no sorteio
deveriam, durante duas semanas, arrolar seus
projetos no espaço recebido. Os trabalhos
deveriam desenvolver-se nos limites geográficos
do lote ao longo deste período. Assim sendo, a VI
JAC privilegiou o fazer artístico e a convivência
mútua dos artistas no espaço do museu, em
detrimento da exposição de obras de arte
tradicionais. Ao invés de exibir o objeto artístico
acabado, único e fechado em si mesmo, optou-se
pelo desenvolvimento de projetos nos lotes. Tais
prerrogativas firmavam-se sobre a idéia de arte
como processo. 

Uma idéia melhor do caráter da experiência
pode surgir da descrição de alguns trabalhos
desenvolvidos na VI JAC:

META-FORMA-AÇÃO3 (coordenada por
Nicolas Vlavianos e alunos da FAAP)

A Equipe C - 30, coordenada pelo escultor
Nicolas Vlavianos, era formada por alunos da
FAAP. Chamou-se C-30 por ser este o número de
integrantes do grupo. O trabalho consistiu em
uma manifestação ambiental com o propósito da
anulação das diferenças individuais dos

participantes e a realização de um trabalho
realmente coletivo.

A montagem do trabalho no lote teve início com
a colocação de uma porta, bonecos brancos e a
formação da palavra META escrita em cubos. A
cada dia, utilizavam cores diferentes nos diversos
objetos utilizados e nas marcas do chão. Foram
utilizados o amarelo, o laranja, o vermelho, o
verde, o azul, o anil, o violeta e, no último dia,
retornava-se ao branco inicial. A diversidade das
cores deveria provocar as sensações do
espectador, que as reordenaria segundo sua
sensibilidade e cultura.

Também traçaram no chão do museu um
percurso com marcas de pés e mãos desde a
entrada do MAC até o lote no fundo da
exposição4. A idéia era contaminar todo o
ambiente da JAC e não se restringir ao espaço do
lote recebido.

A equipe entrava no museu em fila indiana,
com todos vestidos de branco e com viseiras de
plástico transparente no rosto. A homogeneidade
dificultava a identificação. A brancura da roupa,
do capuz e do calçado acentuava o aspecto
higiênico e acéptico da ação que seria realizada.
Havia alusão a laboratórios, especificamente à
fabricação das bombas atômica e de hidrogênio.
Segundo Vlavianos, a igualdade no vestuário
acentuava a unidade dos participantes e trazia à
memória os rituais de grupos. A indumentária
consiste em um código de identificação
importante. O uniforme no exército e os
paramentos na igreja estabelecem o
reconhecimento e a hierarquia de seus membros.
No caso da Equipe C-30, buscou-se a
homogeneidade. Todos os participantes
pertenciam à mesma turma de estudantes da
FAAP, viviam o mesmo momento histórico e
social, na mesma cidade. Sobretudo,
participavam com igual responsabilidade no
trabalho da VI JAC5.

Diariamente, a equipe introduzia novas
palavras ou letras nas que foram anteriormente
colocadas. Assim, formaram diversas sentenças:

No encerramento da exposição/manifestação,
leu-se o "Manifesto C-30" e realizou-se uma
performance final. Também se distribuiu um
texto com as frases formadas durante a VI JAC.

META-INFORMA-AÇÃO     META-INFORMA-REAÇÃO

META-REFORMAÇÃO META-FORMA-AÇÃO

META-FOME-AÇÃO META-INFORMA

META-FORMA-AÇÃO. Equipe C-30. VI JAC, 1972.

Arquivo MAC/USP



META-FORMA-AÇÃO. Equipe C-30. VI JAC, 1972. Arquivo MAC/USP
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A Mona Lisa6 (Circe Bernardes de Andrade) 
Quando a artista recebeu o lote, não possuía

qualquer projeto para ser desenvolvido. O
trabalho surgiria, segundo ela, dos estímulos e da
interação com o ambiente7. Foi somente no dia
antecedente às performances e aos happenings,

dia 24 de outubro, que soube o que faria. A artista
relata que  se inquietou com o pensamento: "e se
Mona Lisa estivesse vendo esta JAC? E se
Leonardo Da Vinci estivesse presente em um
evento tão contraposto às exposições
tradicionais?"8 De tais questões, surgiu a idéia de
ela mesma se transformar na personagem de Da
Vinci e visitar a VI JAC. Assim, Circe
transformou-se na própria Mona Lisa.

Para a criação da perspectiva do quadro, ela
pintou uma tela similar ao quadro do pintor
italino, subtraindo a própria Mona Lisa, e a fixou
em seus ombros. Vestiu uma blusa de seda em
tons de azul e verde veronese, procurando atingir
o brilho do quadro verdadeiro. A cuidadosa
maquiagem que realizou teve como referência o
estudo de Flávio Motta sobre os círculos da face
de Mona Lisa. Circe retirou as sobrancelhas para
reforçar o rosto ovalado. Assim, no dia reservado
aos espetáculos e performances, a Mona Lisa

visitou a JAC.
A semelhança entre a Mona Lisa real e a

ilusória causou impacto. A recriação seguiu os

parâmetros de retrato de meio corpo. Mas, além
disso, ela vestiu da cintura para baixo, malha de
dança lilás, meias de seda vermelha e sapatos de
cor laranja. Ou seja, "modernizou" a personagem.
Trouxe à contemporaneidade a personagem
renascentista. Os olhares dos presentes eram
atraídos pelo contraste das cores quentes com a
sutileza dos tons frios da tela renascentista. O
trabalho também se distanciava das cores pretas
e brancas que predominavam na exposição9. 

A Mona Lisa, símbolo da pintura ocidental,
contrastava com o resto da manifestação/exposição.
Trazia à memória o fim da pintura como meio
artístico hegemônico. A visita de "um quadro" a
uma exposição de arte em processo foi uma
maneira bem humorada de ligar a trajetória do
passado com a criação do momento. 

Boi Encantado (Paulo Fernando Novaes)
Paulo Fernando Novaes entendeu a arte como

processo, como sendo a própria realidade em
processo. O tema de seu trabalho relacionava-se
com a manifestação do tempo (enquanto clima e
enquanto devir). Para o desenvolvimento de sua
proposição, apresentou uma peça de carne de 30
quilos sobre uma mesa colocada no lote. O
trabalho foi chamado Boi Encantado. O autor
apresentava o processo natural de putrefação da
carne no calor.

Para aliviar o mau cheiro, um funcionário do

Circe Bernardes de Andrade.

Mona Lisa. Performance

apresentada na VI JAC, 1972.

Arquivo MAC/USP
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MAC aplicava injeção de formol diariamente na
peça. Tal ato não impediu que a carne
incomodasse o olfato dos participantes da JAC. A
situação tornou-se insustentável, e houve um
abaixo assinado solicitando a remoção da carne.
A saúde pública foi acionada e retirou a carne em
avançado estado de decomposição. Segundo o
autor, tal atitude de remoção da peça não impedia
o processo natural de apodrecimento em outro
lugar. "Aputrefação é um processo vital, que a despeito
das modernas técnicas de limitação criativa, não pode
ser interrompido."10

Antes da peça de carne ser retirada, parte dela
foi transformada em "churrasco", ou, melhor dito,
a carne “recebeu intervenção”. Durante a VI JAC,
na ausência do artista-dono do trabalho, alguns
artistas decidiram assar parte da carne e ingeri-
la. Os instrumentos para cortá-la e o fogão para o
preparo foram encontrados em outros lotes.
Assim, o Boi Encantado transformou-se em
alimento para o corpo de alguns artistas, além de
ter nutrido a "alma" como objeto de arte.

Segundo Donato Ferrari, o mentor do
banquete, além de uma brincadeira, o ato foi
também uma contribuição e uma intervenção.
Para aqueles que alegaram a indigestão do
produto tão pouco "saudável", Donato respondeu
que toda manifestação tem fator de risco. Por
exemplo, os artistas da body art correm o risco de

se infeccionarem e quem come carne/obra pode
ter uma indigestão.11

A retirada do Boi Encantado não foi
consensual. Alguns artistas, provavelmente não
os vizinhos do lote 15, pediram a volta da carne.
Segundo Genilson Soares, o cheiro da putrefação
era muito forte e podia ser sentido até fora do
museu12. Para felicidade de muitos, o retorno
não aconteceu. O autor distribuiu um manifesto
relatando a história e agradecendo a
solidariedade dos colegas e também à Saúde
Pública, "que se mostrou cumpridora de suas
obrigações mais corriqueiras"13. De qualquer
maneira, o trabalho causou impacto e chamou a
atenção para o debate acerca da própria definição
de arte. 

Enfim, uma rápida revisitação nesses três
trabalhos permite-nos comprovar que as
diretrizes VI JAC basearam-se na arte como
processo e na arte conceitual. Todavia, como o
princípio maior da exposição era a liberdade de
criação, apresentaram-se variadas poéticas
artísticas, com inúmeras técnicas e materiais14.
Evandro Carlos Jardim, por exemplo, ocupou seu lote
com duas gravuras colocadas diretamente no chão.
Também expuseram gravuras Dalton Almeida Raphael
e Alex Vallauri, sendo que este último extrapolou os
limites do seu lote e cobriu outros espaços da mostra. 

A VI JAC foi uma exposição/manifestação que,

Debate realizado na VI JAC, 1972. Arquivo MAC/USP.
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pela estrutura aberta, pode ser considerada um
grande happening. Transformou-se em um
evento que interagiu com os acontecimentos da
própria mostra e nem mesmo seguiu fielmente o
esquema teórico estabelecido. Houve grande
participação porque todos viviam intensamente
suas manifestações poéticas e pouco se
preocupavam com resultados imediatos15.

O clima de liberdade, a possibilidade criativa
em pleno período político repressivo, a
convivência conjunta, os inúmeros debates, o
confronto e choque de opiniões, fizeram da VI
JAC um evento singular. Porém, foi uma
manifestação que não se repetiria. Houve para a
sua efetivação a conjuminação de fatores próprios
daquele momento: os anseios criativos e
necessidade de expressão de pessoas que viviam
sob o regime da ditadura militar; as poéticas
artísticas do período caracterizadas por enfatizar
pensamentos e idéias; o clima de contestação e
ruptura com os padrões convencionais da
sociedade, iniciado com as "revoluções" da década
de 1960; e a postura do MAC, que se colocava
como um espaço aberto, disposto a se arriscar
junto com os artistas. Enfim, a coexistência de
todos esses fenômenos era irrepetível, posto que
não dependia apenas da vontade humana.

A VI JAC vincula-se aos ideais utópicos
propagados por 1968. Diluir as barreiras entre
arte e vida, criar objetos menos contemplativos,
mais participativos e provocativos, aproximar o
público da arte, transformar qualquer homem em
artista, utilizar materiais banais no processo
criativo, são atitudes que parecem ter
permanecido no passado. Distantes do presente
em que a arte permanece vinculada
prioritariamente ao status quo e ao mercado de
arte, aquelas máximas parecem integrar as
páginas da história. Mas, como as forças
inovadoras são subterrâneas e ressurgem de
tempos em tempos, quiçá não possamos esperar
por barulho novamente? 

Notas:

1 As JACs ocorreram entre 1967 e 1974.
2 A expressão "alvéolos-ateliês" foi elaborada pelo

crítico José Geraldo Vieira. Ver 6a Exposição Jovem Arte

Contemporânea, São Paulo, MAC/USP, out. 1972, s.p.
3 A descrição deste trabalho foi possível com o

depoimento do escultor e professor Nicolas Vlavianos,

concedido à pesquisadora, São Paulo, 14 ago. 1998.
4 O lote que receberam no sorteio não se adequava aos

objetivos do grupo. Por isso, procuraram por um espaço

no fundo do museu. Conseguiram a doação do lote de

Ubirajara Ribeiro. O lote inicial recebido no sorteio,

número 30, doaram para Alex Vallauri. 
5 Proposta da Equipe C-30- FAAP. Localizada no

Arquivo MAC/ USP.
6 A reconstituição do trabalho foi possível com o

depoimento de Circe Bernardes de Andrade concedido à

pesquisadora, São Paulo, 23 fev. 1999.
7 Depoimento de Circe Bernardes de Andrade

concedida à pesquisadora, cit. 
8 Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem.; A proposta do lote 8 também faz

referência às cores: "Hoje a arte virou  branco e preto

(80% desta exposição, POR QUÊ?)". Ver 6a Exposição

Jovem Arte Contemporânea, cit. 
10 6a Exposição Jovem Arte Contemporânea, cit. 
11 Depoimento de Donato Ferrari concedido à

pesquisadora, São Paulo, 12 mar. 1997.
12 Depoimento de Genilson Soares concedido à

pesquisadora, São Paulo, 03 mar. 1999.
13 6a Exposição Jovem Arte Contemporânea, cit. 
14 Nas diretrizes da mostra publicadas no Boletim

Informativo, previa-se a participação de qualquer

técnica e de qualquer manifestação artística. Ver

Boletim Informativo, São Paulo, (173), cit.  
15 Depoimento de Evandro Carlos Jardim concedido à

pesquisadora, cit. 
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Nosso País não é um país sem
memória. Tampouco um país sem projetos.
Projetos. Porém sem continuidade. Grandes
projetos. Alguns brasileiros de destaque
pensaram um país grande. Mentes cosmopolitas
imaginaram um Brasil como parte integrante da
Civilização Ocidental e do mundo. Parte efetiva
do Planeta, falando - pelo menos culturalmente -
de igual para igual com outros países. Mauá.
Santos-Dumont. Oswald de Andrade. Tarsila do
Amaral. Nesse rol especial de humanos brasílicos
(terráqueos, digamos): os concretistas - concretos
como gostavam de ser chamados - Augusto e
Haroldo de Campos e Décio Pignatari, com os
outros que a eles se juntaram, numa aventura de
linguagem com conseqüências marcantes,
fundamentais, mesmo, para o exercício da Poesia

no Brasil. Noigandres: Pensar Grande.
Cosmopolitismo versus provincianismo (jequice).
O Concretismo dos anos 50: foi quando o Brasil,
pela primeira vez, deu as cartas no jogo da
criação poética, chegando a inverter o fluxo de
influências.

NOIGANDRES. Nem é preciso discorrer sobre
a provençal palavra, que aparece num poema do
“miglior fabbro” Arnaut Daniel e cujo significado
chegou a ser um mistério, porém, mistério que
indiciava algo altamente positivo: foi a palavra
escolhida para nomear um grupo de amigos que
tencionava contribuir para a evolução das formas
na Poesia. Não brasileira, mas mundial.
Revolucionando-a. Criando a Poesia Concreta.
[Se os Andrades do Modernismo não eram sequer
parentes, os Campos do concretismo eram - e são
- irmãos: siamesmos, disse Haroldo, filhos únicos
de Seu Eurico de Campos e de Dona Elvira
Browne de Campos. De 1952, ano em que o grupo

Noigandres :  Pensar  Grande
(anotações verbais e registros lucescripturais)

Omar Khouri
Texto e Fotos

Haroldo de Campos em sua casa, à
Rua Monte Alegre, Perdizes, São
Paulo. Inícios de 1980, quando
gravava fragmento de Galáxias

para ARTÉRIA 4
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se nomeou (já eram amigos desde fins dos anos
40) - ao ano passado, o do seu cinqüentenário,
com alguns festejos - em diante, manteve-se com
a revista do mesmo nome, que chegou a ter 5
números. Ronaldo Azeredo já comparece na de nº
3 e nas outras. José Lino Grünewald na de nº 5.
Excluindo-se dessa relação de poetas passagens
meteóricas e/ou equivocadas pelo grupo, nos anos
60 juntaram-se ao trio, que se tornou quinteto,
dois senhores, décadas mais velhos que os
rapazes e, a partir de então, vieram a realizar a
parte mais importante de sua obra: Edgard
Braga e Pedro Xisto de Carvalho. Agora já se
estava na era da revista INVENÇÃO (antecedida
pela página do mesmo nome, no CORREIO
PAULISTANO), que também durou 5 números.

Na revista NOIGANDRES, fundamentalmente
dedicada à poesia, aparecem dois textos
metalingüísticos de suma importância:
manifestos. Na de nº 2 (1955) o texto de Augusto
de Campos que antecede os poemas coloridos da
série Poetamenos (1953). Na de nº 4 (1958), o
“Plano-Piloto para Poesia Concreta”, português-
inglês, o mais famoso manifesto brasileiro fora do
Brasil. INVENÇÃO abriu o leque para pessoas -
também algumas de fora - e outras artes. A
metalinguagem comparece com força em
INVENÇÃO, que teve nos números 4 e 5 edições
primorosas. Ressalte-se o caráter intersemiótico
da publicação (a vocação intersemiótica da Poesia
Concreta  já estava claramente colocada no plano-

piloto e mesmo antes, em outros textos teóricos).
A começar por NAVILOUCA, POLEM e

CÓDIGO, que saíram no mesmo ano de 1974, as
revistas experimentais, a partir dos anos 70,
contaram com as colaborações inéditas dos
concretistas históricos, mormente do Trio
Noigandres: Augusto de Campos, Décio Pignatari
e Haroldo de Campos. Eles sempre atenderam às
solicitações dos editores com a máxima boa-
vontade. Além das já citadas - dos anos 70 aos 90
- ARTÉRIA, QORPO ESTRANHO, ATLAS etc.
Num momento em que grupos como os das
vanguardas históricas - com projeto estético
coletivo - já não eram possíveis, poetas se
enturmaram em torno das revistas: era esse o
projeto! E era uma alegria fazê-las. Os
concretistas eram muitíssimo admirados,
constituindo-se numa honra a sua presença
poética em tais publicações. Os grupos - havia
grupos que se formavam em torno de revistas que
duraram mais que um número, sendo que
colaboradores transitavam de uma para a outra
com relativa facilidade (eu, por exemplo, um dos
editores de ARTÉRIA e ZERO À ESQUERDA,
andei por QORPO ESTRANHO, MUDA,
CÓDIGO, KATALOKI, ATLAS) -
experimentavam a partir, não só, mas
principalmente da Poesia Concreta que, ao
contrário do que alguns conservadores
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Augusto de Campos. 11-12-1977, em seu apartamento
à Rua Bocaina, Perdizes, São Paulo

Haroldo de Campos. 11-12-1977, no
MIS (Av. Europa), São Paulo

Décio Pignatari. 05-11-1977, em seu apartamento à Rua Dr. Homem de Mello, Perdizes, São Paulo 



vociferavam, frutificou. Para nós de ARTÉRIA -
Paulo Miranda, Carlos Valero, Zéluiz, Luiz
Antônio de Figueiredo, Walter Silveira, Tadeu
Jungle, Sônia Fontanezi, Júlio Mendonça e eu -
os muitos encontros com os veteranos
concretistas eram sempre informativos e
tínhamos a consciência do privilégio de estarmos
convivendo com alguns dos maiores criadores do
século [XX], poetas que continuavam em plena
atividade.

As fotos feitas por mim - ocasionalmente, dos
70 aos 90 e adentrando o terceiro milênio -
funcionam como um registro da amizade que se
desenvolveu com a convivência. Embora eu não
seja um fotógrafo, sempre me deu enorme
satisfação fotografar pessoas (cujas imagens
cheguei a utilizar em alguns de meus trabalhos),
coisa que tenho feito, a intervalos irregulares,
desde os anos 60. O Trio Noigandres esteve no
centro de minhas cogitações lucescripturais,
tendo começado o trabalho com a amizade já
firmada [conheci Augusto de Campos e Décio
Pignatari em 1974 e Haroldo de Campos em
1975]. As Perdizes do Trio e da PUC - território
pioneiro na acolhida da Poesia Concreta. Trago,
aqui duas séries: uma feita em 1977 e a outra em
1980 excluindo deliberadamente da relação,
produções coloridas bem mais recentes.

- Augusto de Campos: o mais amado dos
concretistas, traduziu os trovadores de Provença,
fazendo de seus poemas belas peças em
português. Aos 22 anos, com a série Poetamenos,
começava a contribuir com sua cota de grandes
poemas para a Humanidade. Divulgador.
Paciente interlocutor. Lygia Azeredo Campos:
sempre presente às reuniões, ao lado do marido
célebre: Augusto de Campos. Irmã de Ronaldo, o
Azeredo de VELOCIDADE e de Ecila Azeredo
Grünewald, esposa do José Lino do VAI E VEM.
Inteligente e sensível [chegou a fazer belos
poemas], participava das conversas com
conhecimento de causa. O antigo apartamento da
Rua Bocaina foi a mais aberta das casas dos
famosos a receber jovens e velhos poetas.  

- Décio Pignatari: olho tipográfico (tipomórfico?)
como poucos. Cummings, por exemplo. Sua presença
polêmica sempre enriqueceu com criatividade e
lâmpejos de genialidade os muitos encontros que
tivemos, nesta Paulicéia, principalmente nos anos 70 e
80 do século que terminou há pouco. Provocador e

provocado: uma espécie de Decius Clay, um peso-pesado
da linha-de-frente da poesia.  

- Haroldo de Campos: sensibilidade e cérebro
resultam em poesia, que ele conhece muito bem. A
poesia mora com ele. E a reflexão sobre a mesma. Falar
em conhecimento e sabedoria, empenho e arte é o
mínimo que se pode desse grande
poetateoricocriticotranscriador.

Monumento vivo da Cultura Planetária. 
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Lygia Azeredo Campos/Augusto de Campos, Augusto/Lygia. 
12-01-1980, no apartamento da Bocaina



Há quem coloque o Concretismo - movimento
internacional que nasceu também no Brasil, onde
deu os seus melhores frutos, os quais marcaram a
poesia do século XX - como a última grande
tendência, ainda dentro de Modernismo, um
enquadramento que dá para aceitar, já que o
Concretismo mantém muitas das características
das vanguardas históricas e representa, dentro
da Poesia, um coroamento e uma sistematização:
radicalização de métodos e processos. Para os que
dizem que a Poesia Concreta não apresentaria
novidade com relação aos cometimentos poéticos
do primeiro momento modernista - do Futurismo,
por exemplo - a resposta é: veja bem, o Concretismo
tem grande afinidade com toda essa tradição e os
poetas tinham plena consciência disto; porém, além
da consciência de linguagem dos poetas, o poema-
objeto concretista primou pela parcimônia e pelo
rigor geométrico, pelo menos naquela primeira fase,
dita ortodoxa dos anos 50. 

No que me diz respeito, com relação aos
componentes do Trio  Noigandres, eu os tinha
como semi-deuses: eles, para mim, eram o
máximo. O máximo. O máximo que se poderia
esperar, neste mundo de cá, de alguém que se
assumisse poeta. Eles eram os criadores que mais

correspondiam à idéia que eu tinha de um ser-
poeta. Porém, nessas quase três décadas, eu vivi,
vi, ouvi muita coisa. Ouvi, li, fiz e fui adquirindo
um repertório das artes, considerável
(fatalmente). E daí, tive mesmo a clara
consciência de que eles eram apenas e tão-
somente, o máximo. Auguri!

Fontes:

A memória do Autor (trata-se de um depoimento) e

seu arquivo de fotografias.
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Ahh, durante a projeção do filme
lembrei-me do longínquo dia em que
experimentei um namoro relâmpago no interior
do museu Uffizi em Florença ao conhecer uma
garota alemã na sala das esculturas de
Michelangelo na qual por acaso ficamos a sós
quando o magnífico silêncio daquelas figuras de
mármore representando a Aurora o Crepúsculo a
Noite o Dia e a ausência de turistas japoneses e a
mútua solidão nos jogaram na fatura do sonho do
Renascimento e nos hormônios da carne quando
dali fomos ao café e depois para o hotel num caso
amoroso fugaz e fulminante como a duração de
uma bolha de sabão em câmera lenta porém
impregnada de eternidade e que associei de
imediato com um belo momento do filme em que
pouco depois de enquadrar as idéias em torno de
uma pintura clássica de El Grecco o personagem-
cicerone “europeu” de casacão preto e uma
sedutora visitante talvez conhecida personagem
da crônica russa bolinam como crianças
maliciosas e esfregam-se e adulam-se no meio de
tanta história porque a imagem continua
vertendo como um gargalo de rio e eles se
separam quando o “europeu” nos direciona para
uma outra porta e ela num passe de mágica
desaparece do contexto e do suntuoso recinto do
Hermitage com suas preciosidades plásticas e
seus motivos dependurados muito embora a
própria construção seja uma exposição

impressionante com seus pisos em pedra e
marchetaria cuja mão-de-obra anônima
trabalhou agachada e orgulhosamente sentiu
suas dores lombares para que nobres e turistas
ali pisassem sem jamais imaginar que aquela São
Petersburgo se chamaria Leningrado por sete
décadas e sobre o qual centenas de figurantes
iriam dançar e caminhar numa contínua alegoria
da história da aristocracia russa num
cinematograficamente inédito e engenhoso e
andarilho plano-seqüência de 97 minutos
ensaiado durante 7 meses e realizado registrado
captado traduzido transformado transcriado tele-
objetivado tele-subjetivado em apenas um dia
quando foram feitas somente 4 exaustivas
tomadas-tentativas no gelado mês de dezembro
de 2001 planejadas e dirigidas por Sokúrov e sua
equipe envolvidos no risco considerável de
realizar o primeiro filme de longa metragem sem
corte da era digital e que lhes proporcionou a
inusual chance de dispensar a montagem e seus
históricos mecanismos discursivos estéticos e
ideológicos e num único disparo de câmera ter a
inusitada sensação de sair de uma filmagem com
um longa metragem pronto nas mãos para depois
constatar o arrepio da massa e encarar as
valoradas e dicotômicas opiniões e receber dos
veículos a simbólica menção cósmico-celestial em
forma de uma duas três ou quatro estrelas e dos
que independem da simbólica menção cósmico-
celestial em forma de uma duas três ou quatro
estrelas e geralmente não têm espaço nos

U m  o l h o  s e m  c o r p o
n o   H e r m i t a g e

Luiz Otavio de Santi

Trata-se do filme “Arca Russa” do diretor Alexander

Sokúrov (“A Pedra”, “Mãe e Filho”, “Taurus”, “Moloch”)

exibido na Mostra Internacional de Cinema de São

Paulo de 2002 e em sala comercial da cidade no início de

2003 e para muitos um marco histórico de realização

cinematográfica do novo século.
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veículos dividem-se naturalmente nas idéias pois
alguns apenas reconhecem na obra sua
experiência e seu empenho em construir em um
único tiro tão metódica e sofisticada segmentação
assinalando que seu advento é todavia bem-vindo
em tempos de pobreza dramática nas telas do
mundo mas também acreditam que neste mesmo
tiro-seqüência está o problema do artifício ou do
tecnicismo que tem um fim em si mesmo
esgotando-se nas próprias manobras de câmera e
no esvaziamento dramático no passeio pelos
ambientes e na mise-en-scène de prontidão
porém na opinião deste texto que nasceu antes
mesmo da projeção do filme terminar a arca
russa abre sua tampa e nos faz testemunha de
um caleidoscópio cine-museológico de momentos
da história pré-revolucionária da parte mais
ocidental e “florentina” daquele país deixando de
fora o tão batido e explorado período vermelho
para que as imagens aristocráticas da velha
Rússia com suas festas luxuosas e a
representação de seu passado pouco mostrado
aparecessem nas lanternas mágicas e nos
recônditos daquele Museu ribeirinho contendo
cenas-momentos que certamente poderiam então
representar um pesadelo febril que Stalin teria
tido numa noite quente num sarampo
bolchevique e sem o qual não teria mandado
contratar o jovem Eisenstein para tentar
oferecer-lhe novas imagens à sua irredutível
cabeça por meio da qual se vivesse em pleno
regime Sokúrov teria sido empalado em praça
pública por recriar nas entranhas daquele palácio
as requintadas e prazerosas situações da família
burguesa e das milícias enfeitadas pré-soviéticas
nos dando a chance de estar no filme como se
fôssemos um olho sem corpo no Hermitage em
tempo real de forma ricamente desprovida de
subjetividade psicológica e de dramaturgia
rigorosa apoiada em personagens humanizados e
identificáveis a despeito de a câmera ser o tempo
todo o sujeito convidado a entrar e a percorrer os
ambientes como um dispositivo oculto e sem peso
com o qual o “europeu” muitas vezes conversa e
contracena e vários figurantes resvalam na
fímbria do contato ocular com a objetiva
enquanto outros realmente miram na lente
fazendo alternar o rompimento da quarta parede
com a preservação da ambigüidade da imagem e
a captura dos instantes vividos numa herança
próxima mas não muito íntima com o
entendimento da construção fílmica do cinema

que exercita o  olhar e o movimento de pescoço
visando a transparência com o espectador e a
minimização dos efeitos ilusionistas nos idos dos
anos 50 e 60 e que neste arcabouço ininterrupto
parece se realizar um dos sonhos de Win Wenders
manifesto em seu filme-diário em viagem a
Tóquio quando pensou fazer filmes e manusear
as câmeras como se fossem os nossos olhos
contemplando direto para o mundo num registro
contínuo em que a mediação e o discurso dessem
lugar à junção do homem com a obra e a imagem
e o pensamento fundiriam-se num casamento
único de linguagem e a ausência de uma
decupagem clássica neste filme russo não parece
coincidir com a estética do renascentista Alberti
da obra de arte como uma “janela para o mundo”
por onde podemos mimetizar a perspectiva e
montar nos efeitos da mente as medidas de uma
realidade reconhecível mas Sokúrov parece sim
ter dado a este olho sem corpo o destino de viajar
nos caleidoscópios da história e de transformar os
interiores de sua arca de mármore num labirinto
de pensamentos luzes e sons discretos pois é por
meio desta metáfora que podemos compreender
que para incorporar este filme não precisamos
criar na cabeça um diagrama físico de tempo e
espaço com lógica narrativa que nos dê noção real
das dimensões do maravilhoso museu russo
mesmo se ele não fosse de verdade e um fato dos
mais interessantes é o impacto frontal que
sentimos ao perdermos boa parte das
informações porque não estamos naquele
contexto cultural mas mesmo assim
aproveitamos e nos fazemos levar com pouco
prejuízo por este caminho apoiado sobretudo no
concretíssimo cenário e na mobilidade de uma
câmera protagonista do mesmo modo como
curtimos todos os dias as canções estrangeiras e
não entendemos suas letras mas nos
satisfazemos com a melodia os timbres os ritmos
e as instrumentações porque a forma muitas
vezes prevalece sobre o conteúdo assim como a
imagem no cinema jamais será batida pela
imagem na TV por meio da qual este filme
perderia todo seu encanto como uma música de
concerto ou uma sinfonia engaiolada num
radinho de pilha.
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Um hibridismo de alternativas
determina a situação atual da indústria do
audiovisual, à medida que o cinema
gradativamente se torna eletrônico: vídeo e
televisão incorporam a tradição de qualidade
advinda da produção cinematográfica. De acordo
com o que diz Arlindo Machado (1997: 215),
muitos filmes que são apreciados em salas de
cinema, inclusive os realizados com meios
cinematográficos usuais, têm sido produzidos
conforme sua funcionalidade na tela da televisão.
Essa tendência é evidenciada pelo fato de que:

“... um filme já não se paga apenas

com a renda das salas de exibição; ele

também depende financeiramente do

rendimento derivado de sua

distribuição nos canais de televisão e

no mercado de fitas de videocassete. [E

continua] Brissac Peixoto (1991: 75-76)

já notou a tendência inexorável do

cinema contemporâneo em direção [...]

às narrativas elípticas [...] uma

estética em que a informação sobre o

que está ocorrendo substitui a

observação da ação, em que a palavra2

recupera seu papel e os detalhes

tornam-se emblemáticos” (MACHADO
1997: 215).

A fotografia advém da iconografia
renascentista, apoiando-se nas técnicas, nos
recursos tecnológicos dos séculos XV e XVI, com o
desenvolvimento da câmera obscura, da

perspectiva monocular e de objetivas. Essa
trajetória é contada por Affonso Romano de
Sant´Anna, na obra “Barroco – Do Quadrado à
Elipse”, o que se pode notar, de modo resumido,
no seguinte trecho:

“Um dos capítulos mais instigantes

da história da arte e da ciência, na

passagem do Renascimento ao

Barroco, travou-se em torno da câmera

escura, termo fixado por Kepler (1571-

1630), embora fosse um fenômeno de

que há notícia em Aristóteles e nos

opticistas medievais. [...] Mas foi no

século XVII, época em que as lentes e

espelhos conheceram um período

notável de desenvolvimento, que se

produziram também as câmeras

escuras” (SANT´ANNA 2000: 129).

Desde o século XIX, no auge da expansão de
sua produção comercial, a principal função da
fotografia se resume em dar continuidade ao
mundo de imagem construída desde o
Renascimento3. Tal modelo vê-se marcado pela
“objetividade, pela reprodução mimética do

visível e pelo conceito de espaço coerente e

sistemático, espaço intelectualizado, organizado

em torno de um ponto de fuga” (MACHADO 1997:
227). 

Machado afirma que as imagens técnicas,
entendendo esse termo no sentido renascentista
de objetividade e de coerência espacial, são
resultado do crescimento da automatização e da
digitalização desses sistemas de captação de
imagens. Tanto na fotografia, no cinema e na

Elipses Temporais1 no “Baile Perfumado”:
das  E l i p ses  Ba r rocas  ao  H ib r i d i smo  Cu l t u ra l

Ana Maria Guimarães Jorge

“A forma antiga já contém a nova, assim como ao lado dos

galhos ressequidos já germina a folhagem verdejante.”

(WÖLFFLIN 2000: 326)
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televisão, como nos novos produtos audiovisuais
criados com intervenção digital, “há uma

predominância quase absoluta de imagem

especular consistente do século XV, da qual não

conseguimos nos desprender mesmo depois de

quase um século de desconstrução dessa imagem

pela chamada arte moderna” (MACHADO 1997:
228). Isso sugere que tais imagens deixam de
enunciar com freqüência um progresso no “modo

de perceber, enunciar e compreender o mundo”.
Cristina Costa (1998: 94-99) aponta alguns

paradoxos pertinentes ao desafio enfrentado
pelas imagens analógicas e digitais, na
atualidade, enfatizando a convivência de
tendências artístico-operacionais contraditórias e
ao mesmo tempo complementares:

a) simula-se o efeito da reprodução
fotográfica que é percebida como a mais
verossímil: como modelo de realismo visual;

b) a tela do computador reproduz a
visualidade frontal do cinema e da televisão;

c) os meios de comunicação e expressão
consagram formas tradicionais de visualização,
tais como a frontalidade e a similaridade de
aparência da imagem com seu referente;

d) no domínio da projeção perspectiva,
os meios de comunicação e a arte técnica
reproduzem o que foi recusado pelo Modernismo:
verossimilhança, perspectiva, ilusionismo
realista, figurativismo e a função representativa
da realidade;

e) na grande maioria das obras se
procura o esteticismo ao estético: com a profusão
de cores, fotogenia, enquadramento frontal,
proporcionalidade e harmonização.

Quando o movimento impressionista4, assim
como o cubista, tenta romper com o modelo de
representação do século XV, a fotografia e o
cinema surgem como alternativas para apoiar e
perpetuar a figuração outrora em crise. O século
XX comporta, então, dois modelos iconográficos
não excludentes: o renascentista, apoiado pela
imagem técnica, e o modelo “moderno”,
desenvolvido pelas artes plásticas. Desde o século
XV a arte tende, simultaneamente, para duas
direções, a dos cânones oficiais de objetividade e
coerência e para a direção de desconstrução de
toda essa positividade, apoiando-se em
anamorfoses, ou perversões do código perspectivo
renascentista, segundo afirma o estudioso Jurgis
Baltrusaitis (1977: 2-6).

De acordo com A. R. Sant´Anna, a perspectiva
simétrica renascentista se desvirtua no Barroco5,
as proporções se tornam mais expressionistas,
pois “o espelho barroco, então, ao invés de

simetria, passa a reproduzir tortuosidades; ao

invés da objetividade, subjetividades. O espelho se

converte em lente”. [...] “O espelho, digamos, vai se

tornando côncavo e convexo, deformando o

refletido” (SANT´ANNA 2000: 43).
Os efeitos dessa perversão do sistema

perspectivo clássico, por meio de anamorfoses6,
desembocarão, ao fim do século XIX, na arte
moderna, que por sua vez irá negar os postulados
renascentistas de objetividade e de coerência
(MACHADO 1997: 228-229). Muitos dos efeitos
de instabilidade e desproporção da arte barroca –
posteriormente aprofundados na arte romântica -
, são gerados a partir de sutis deformações
anamórficas de cena renascentista. Sant´Anna
vai dizer sobre o movimento histórico e seu
caráter elíptico que “... as fronteiras do Barroco e

o Neoclassicismo não são tão nítidas, e que a

história é um movimento complexo como uma

elipse de onde se desdobram interminavelmente

novos núcleos e volutas sem que se possa dizer

com precisão onde está a origem (arché)”
(SANT´ANNA 2000: 132). Sob outro viés, quanto
à definição das técnicas clássicas de anamorfose:

“... consistem num deslocamento
do ponto de vista a partir do qual
uma imagem é visualizada, sem
eliminar, entretanto, a posição
anterior, decorrendo daí um
desarranjo das relações perspectivas
originais. [...] nasce da duplicidade
de pontos de vista na construção de
uma imagem [...] Com a
generalização do termo, o conceito
passa a abranger também toda e
qualquer distorção do modelo
“realista” (leia-se “renascentista”)
de representação figurativa, tais
como as deformações resultantes da
reflexão de uma imagem numa
superfície distinta (por exemplo: a
reflexão de uma imagem plana num
espelho convexo)” (MACHADO 1997:
58) 7.

A linguagem do cinema é, por conseguinte, um
tipo de construção narrativa embasada na
linearização expositiva de elementos icônicos, na
hierarquização dos recortes de câmera e no papel
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modelador das regras de continuidade, cujo
resultante de tais combinações de elementos
segue opções estéticas e restrições econômicas,
desde o tempo de Griffith8 até os dias atuais. As
tentativas de desvio da história do cinema para
longe da linha evolutiva embasada na imagem
naturalista e nos efeitos ilusionistas de narrativa
literária do século XIX9 foram ineficazes,
também pelo fato de a imagem fotográfica ainda
estar envolta pela iconografia renascentista até a
chegada do vídeo. Machado (1997: 230) ressalta,
ainda, que “diferentemente da imagem

fotoquímica, a imagem eletrônica é muito mais

maleável, plástica, aberta à manipulação do

artista, resultando, portanto, mais suscetível às

transformações e às anamorfoses”.
Paradoxalmente, pode-se notar:

“Mas quando o cinema violenta a

percepção habitual do tempo por

procedimentos sintáticos tais como

retrocesso de ações por montagem

invertida, câmera lenta ou acelerada,

dilatação ou condensação de

movimentos, na verdade, ele está

intervindo sobre a sucessão de

imagens, sobre o ordenamento dos

fotogramas e dos planos, mas nenhum

desses gestos pode afetar

estruturalmente a própria imagem.

Em outras palavras, o cinema pode

fazer um homem andar mais rápido ou

mais lentamente, pode faze-lo andar ao

contrário ou até mesmo se mover por

elipses, pulando porções do espaço; o

que ele em geral não pode é fazer com

que a própria representação desse

homem seja alterada em razão de tais

manipulações do tempo. Isso quer

dizer que a inscrição do tempo no

cinema não afeta as imagens, não as

transfigura, não gera portanto

anamorfoses” (MACHADO 1997: 61).

Essa leitura, normalmente realizada por
estudiosos das formas audiovisuais, sofre uma
ampliação interpretativa a partir do momento em
que linguagens sintéticas, codificadas em
processos sígnicos, são condensadas numa
proposta estética que combina quesitos relativos
à linguagem, ou seja, aos recursos de expressão,
às regras de utilização e de combinação dos
elementos imagéticos. Intervenção artística, tais

como renovação das formas, dos estilos, e do
background ideológico. Lucia Santaella vai
reiterar que as pesquisas realizadas sobre e pelos
meios de comunicação têm ignorado “o fator

semiótico das mensagens produzidos pelas

mídias”, ou melhor, nas palavras da autora:
“São mensagens que se organizam

no entrecruzamento e na inter-relação

bastante densa de diferentes códigos e

de processos sígnicos diversos,

compondo estruturas de natureza

altamente híbrida. A rigor, todas as

mídias, desde o jornal até as mídias

mais recentes, são formas híbridas de

linguagem, isto é, nascem na

conjugação simultânea de diversas

linguagens. Tais mensagens são

compostas na mistura de códigos e

processos sígnicos com estatutos

semióticos diferenciais” (SANTAELLA
1996: 43).

As mídias sustentam “a mistura de códigos e de

processos sígnicos numa mesma mensagem, isto é,

a simultaneidade semiótica das mensagens. Uma

mesma mensagem é composta na sincronia de

vários sistemas sígnicos, nas misturas do verbal e

do não-verbal” (SANTAELLA 1996:34).
Santaella (1996: 43) complementa seu

raciocínio suscitando o fato de o advento da
cultura das mídias10 estar modificando todo o
território da cultura, “transformando-o num

território movente”, em que as formas de
produção e recepção da mensagem
constantemente se cruzam. Todavia, os estudos
de caráter conteudista ignoram as interessantes
combinações que as “interações entre linguagens

podem criar e dos efeitos diferenciados na

percepção do receptor que essas peculiaridades

estão aptas a produzir” (SANTAELLA 1996: 47).
O que se pode dizer é que os meios de produção

de arte, com paradigmas de formas mais eruditas
de cultura, englobam na produção artística todos
os meios, “desde os mecânicos aos eletrônicos

(cinema e vídeo) até todas as espécies mais

avançadas de produção da imagem (holografia,

imagens sintéticas, etc.)” (SANTAELLA 1996: 44).
Tais processos de comunicação multimídia

defluem de si “complexas relações internas entre

códigos semióticos, canais físicos e modos

fisiológicos de percepção sensória” (SANTAELLA
1996: 44), ou seja, segundo as palavras de Hess-
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Lüttich (1986: 573) produzem “uma rede de

modos de expressão radicalmente

diferenciados...”. Santaella (1996: 45), citando
Lüttich, sugere a coerência de uma diferença
entre canais físicos e sentidos fisiológicos de
transmissão e, de outro lado, entre os modos de
estrutura semiótica e códigos de organização
sistêmica de signos. E mais, essa
“simultaneidade e o entrelaçamento de códigos

não são frutos da soma de cada um dos códigos,

mas configuram uma gestalt que varia de

mensagem para mensagem ou dentro de uma

mesma mensagem” (SANTAELLA 1996: 45). Esse
aspecto dialógico é sugerido por Borges (1975:
100), de modo poético, no seu conto “O jardim dos

caminhos que se bifurcam”, em que vai refletir
sobre a multiplicação de narrativas, visualizando
“a imagem de uma bifurcação no tempo, não no

espaço”11.
Quanto aos conceitos antagônicos inerentes ao

filme “Baile Perfumado” - tais como tradição e
modernidade, universal e regional -, que têm sido
apontados por comentaristas (cf. NAGIB 2000:
20-22; DIAS 1984: 25-38)12, cabe ressaltar uma
tendência híbrida no próprio fazer
cinematográfico que, nesse caso específico,
corporifica um projeto denominado “árido movie”,
cuja afinidade artístico-intelectual está ligada ao
modo alternativo de se fazer música do
movimento “mangue beat”. Em entrevistas, os
autores do longa-metragem dizem apresentar, de
modo intencional, a mistura de elementos
modernos com arcaicos sob uma trilha pop num
sertão exótico, aonde o protagonista é um libanês.
Ao mesmo tempo em que a música dialoga com as
cenas, a linguagem fragmentada e elíptica
estabelece um jogo entre quebra e continuidade
de ritmo em um, como dizem os diretores,
“atropelamento de linguagem”.

Serguei Eisenstein13 desenvolve o argumento
de que o cinema, uma “linguagem-síntese”,
absorve dentro de si diferentes códigos pictóricos,
aqueles gerados no domínio da “pintura,

fotografia, teatro, além do som, música e

linguagem verbal oral e gestual” (ver
SANTAELLA 1996: 47). A partir dessa
contextualização, há que se estabelecer uma
leitura da proposta sígnica, portanto híbrida, do
filme a partir de uma ampliação no modo de
conceber as elipses barrocas, bem assim suas
anamorfoses hipoicônicas14, no domínio da
linguagem-síntese cinematográfica. A atitude

conceitual, aqui definida e incorporada para
estabelecer a leitura de uma obra, implica
respeito à coerência neobarroca incorporada pela
arte contemporânea ao aceitar a realidade
produtiva da cultura como pluridimensional,
instável e mutável (cf. MACHADO 1997: 239).
Sant`Anna vai reforçar esse argumento, de um
ponto de vista diferente, dizendo que:

“Na literatura, fora da época

estritamente denominada como

barroca, a anamorfose tem sido

lembrada a propósito da obra de

Henry James, e a palavra foi usada

por Jean Cocteau, explorada por

Lacan e mesmo por Barthes, para

quem, em Crítica e verdade, a

atividade crítica é uma espécie de

anamorfose, uma outra camada de

texto construída sobre o original

enviesadamente. A crítica guarda um

efeito especular, porém

autonomamente deformante e

revelador” (SANT´ANNA 2000: 55).

Como exemplo a obra do autor Guimarães
Rosa: “um autêntico exemplar do barroco

moderno, tanto em sua forma cultista quanto

conceitista15, tanto no rebuscamento da frase e

reinvenção de palavras quanto na montagem

labiríntica dos grandes planos de sua narrativa”
(SANT´ANNA 2000: 77). O autor recorre, assim,
ao papel icônico da poesia na composição das
mensagens sígnicas dizendo que:

“... certas composições poéticas

barrocas se assemelham às estruturas

musicais de Bach, em que um tema é

lançado por uma voz ou instrumento e

logo recuperado, contraposto,

desenvolvido por outras vozes e

instrumentos, [...] fazendo soar os

muitos temas barrocos

simultaneamente. Mas a escrita no

papel é linear, a não ser se resgatada

pela poesia ...” (SANT´ANNA 2001:
23).

Todo filme traz inscrito em seu roteiro um
diagrama de ações e de intenções que se
mesclam, portanto, de modo metonímico15

(conceitista) nas possibilidades combinatórias
técnico-operacionais permitidas pelo aparato
cinematográfico, que em efeitos transcendem a si
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mesmas, gerando novas formas conceituais de
expansão desses diagramas. De modo metafórico
(cultista), pela fusão de elementos sígnicos
compondo as mensagens, e pelos
interpretantes16 gerados da profusão e do
entrelaçamento de linguagens, que ultrapassam
as expectativas de interpretação.

Os argumentos de Sant´Anna caminham, na
medida aqui exigida, na direção de princípios
peirceanos quando afirma que:

“Pode-se dizer que toda linguagem é

elíptica, pois todas são alusivas,

analógicas e alegóricas. A palavra

“pedra” não é pedra, mas outra forma

de a pedra existir abstratamente. A

ciência, a arte e a religião são métodos

diversos de trabalhar a elipse nodal,

que é o fulcro da galáxia de nossas

interrogações” (SANT´ANNA 2000:
101).

Charles Sanders Peirce (1839-1914) enfatiza
em sua obra que o movimento criativo inerente à
feitura da obra de arte tem um mesmo tipo geral
daquele da construção de um diagrama, que não
se trata de uma ficção, mas da tentativa de
transcrever e desenhar as relações reais expostas
à observação na natureza, como também nas
formas de representação das linguagens
humanas (CP 1.383 1890)17, acrescentando,
ainda, que:

“O trabalho do poeta ou do novelista

não é tão profundamente diferente do

trabalho do homem da ciência. O

artista introduz uma ficção, porém não

uma ficção arbitrária; ela demonstra

certas afinidades às quais a mente

concebe uma certa aprovação ao

declará-las belas, e que, se não

corresponde exatamente a dizer que a

síntese é verdadeira, é algo do mesmo

tipo geral. O geômetra traça um

diagrama, que se não é exatamente

uma ficção, mas que é pelo menos uma

criação, e pela observação desse

diagrama ele é capaz de sintetizar e

mostrar relações entre elementos que

anteriormente pareciam não

apresentar nenhuma conexão

necessária” (CP 1.383 1890; apud
PEIRCE 1996: 17).

No filme “Baile Perfumado”, três cenas
evidenciam o uso de elipses temporais
recorrentes à lembrança do protagonista
Benjamim Abrahão sobre os acontecimentos
importantes envolvendo algumas personagens:
Lampião, Padre Cícero, o próprio Benjamim
Abrahão e um cangaceiro cuja cabeça decepada
lhe é apresentada pelo tenente Lindalvo Rosa.
Nesses momentos, Benjamim ocupa o lugar de
observador, contemplando e registrando
experiências em sua relação com acontecimentos
do passado.

A câmera estabelece diálogo com o espectador
muitas vezes apresentando ações simultâneas,
acontecimentos apresentados simultaneamente
em um tempo não cronológico, por exemplo,
quando as cenas do baile são entremeadas pelas
da punição do coronel Zé do Zito, com
aproximação temporal que não necessariamente
indica que a ação tenha ocorrido em paralelo ao
momento vivido pelas personagens que se
divertem no baile. Sobre o uso intencional de
elipses, Machado pode esclarecer que:

“Quando as ações simultâneas

pressupõem algum tipo de intervenção

diferencial dos protagonistas,

entretanto, percebe-se que a trama

evolui por elipses bastante visíveis...

[...] as ações paralelas não estão, na

verdade, evoluindo de forma contínua

no tempo. Há repetição, distensão ou

elipse durante o tempo em que uma

cena é omitida para dar lugar a outra”

(MACHADO 1997: 141-42).

As cenas iniciais, em que Abrahão resolve
caminhar em direção a seu objetivo maior, o de se
aproximar de Lampião e registrar imagens de seu
convívio em bando, são entremeadas por cenas
em que testemunhas contam fatos pitorescos e
violentos, envolvendo Lampião e seus homens,
tenente Lindalvo Rosa e seus policiais. O ponto
diferencial desse tipo de intervenção, no filme,
põe em evidência o papel reconstituidor da
memória18 pela narrativa da câmera, o que pode
ser visto nas cenas em que o cangaceiro Gato, por
motivo de vingança pessoal, invade uma cidade.
Nessa sucessão de cenas, o ato de invasão se
irrompe na tela após o testemunho narrativo de
uma personagem. A câmera se antecipa ao papel
da memória do homem, alimentando o
imaginário do espectador com o jogo entre
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lembrança e percepção, o que se contrasta com o
fato de que a personagem-testemunha narradora
do acontecido não presencia a ação e somente
relata o que lhe fora contado.

Nos momentos de maior tensão, do meio para o
final do filme, há uma descentralização da ação,
em cena, ocasionada pela posição ocupada pelo
tenente Rosa ao conduzir a tortura em
colaboradores de Lampião, composição que, em
um primeiro momento, desafia o entendimento
do espectador sobre o tipo de ato que está em
andamento. Outro grande momento está na cena
em que Lindalvo Rosa apresenta a cabeça,
decepada, de um cangaceiro a Benjamim
Abrahão. Os planos se apóiam em distorções
anamórficas, onde o perspectivismo do quadro se
faz na vertical, de baixo para cima (contra-
plongée) e as personagens se alongam em meio à
sensação pictorial, indistinção amalgamadora do
claro-escuro. Nesse momento da trama, as
personagens estão caminhando para um limite de
resistência emocional. Esse jogo estético se
aproxima de modos anamórficos de composição, o
que pode ser evidenciado por Sant´Anna ao
afirmar que “... dentro do perspectivismo e do

geometrismo renascentista, a cena retratada

tinha uma homologia com o real. Com as

anamorfoses, rompe-se a linearidade entre o olhar

e o quadro” (SANT´ANNA 2000: 49).
A cena em que os elementos incorporam um

alto grau do estético barroco está configurada no
confronto entre coronel João Libório e Benjamim
Abrahão. As imagens de corpos e de expressões,
em processo de metastasis, antecipam a chegada
de um fim para a história. Todo o quadro é
ampliado em profundidade pelo reconhecimento
de um terceiro elemento/personagem no recinto.

As quebras elípticas de continuidade fazem-se
de modo explícito quando são expostos em
quadros fechados momentos de refúgio na
subjetividade de Benjamim Abrahão, nas cenas
em que ele se encontra em seu quarto, ou no
momento de interrupção da primeira fase de
trabalho de filmagem para efetuar a revelação
dos filmes. Isso é repetido de modo mais
dramático quando Benjamim Abrahão finaliza,
por imposição e a contragosto, seu trabalho com
Lampião. A personagem mergulha em sonhos
renitentes com a figura de Lampião, anunciando
que seus destinos novamente se cruzarão com a
morte do protagonista e a de Lampião, dois meses
depois. Esse efeito pode ser evidenciado naquilo

que Sant´Anna diz sobre a elipse na geometria e
na retórica, do seguinte modo:

“Existe uma elipse na geometria e

uma elipse na retórica. [...] Na

geometria descreve a figura que

partindo de um núcleo vai se

espiralando para o infinito. [...] Na

retórica a elipse é uma figura do

discurso que pressupõe que algo não foi

dito, que algo está faltando, que algo

está oculto” (SANT´ANNA 2001: 22).

Muitos planos abertos conduzem as ações e as
expectativas do protagonista Abrahão durante
toda a história, dentro de uma continuidade
trajetorial, rumo à realização de um objetivo
maior: encontrar Lampião, sendo que seu
derradeiro fim começa a ser anunciado com os
planos intimistas refugiados em quartos, ou nos
sonhos perturbadores vivenciados pelo libanês.

Ao término, o filme lança um retorno elíptico
que pretende retomar as intenções de um recém
chegado libanês a um país cujo hibridismo sócio-
cultural, cheio de paradoxos e de contradições,
salta aos olhos na forma de promessas de nova
vida. O conceito de cultura, então, é exposto como
palco (um teatro de reações) de contínuas
experimentações. É o que Eikhenbaum (1996:
224) sugere ao dizer que as etapas culturais,
presentes ou vindouras, exigem experimentações,
pois não existe uma cultura pronta, ou mesmo
que reine intacta e absoluta.

NOTAS:

1 O termo elipse é definido por Sant´Anna do seguinte

modo: “A elipse é barrocamente uma concha. E a concha

está na origem etimológica da palavra barroco, pois é de

uma pérola deformadora, feia, irregular, extraída do

interior da concha que viria a origem da palavra

barroco, termo que, espiralando semanticamente seu

significado, chegaria às artes e à cultura em geral”. [...]

“Elipse: dupla inscrição: excesso e falta. Repetição e

diferença. Antíteses” (SANT´ANNA 2001: 23). O sentido

da expressão “Elipses Temporais” será esclarecido
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mediante o encaminhamento da argumentação neste

artigo.

O filme “Baile Perfumado”, produzido em 1997, foi

dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira.
2 Sobre a ampliação do conceito que se tem de

palavra, Eikhenbaum (1996: 233) vai dizer que

“dificilmente lembramos que a palavra é um ato vivo,

dinâmico, formado pelo concurso da voz, da articulação,

da entoação e também dos gestos e mímicas”.
3 O século XIV e XV é marcado pelo Classicismo

renascentista, ou melhor, por uma releitura do

Classicismo da Antigüidade, segundo a historicidade

naquela atual época (antropofagia mesclada por

elementos clássicos e medievais e pelo caráter universal

do catolicismo). Sob esse espírito universal, evangélico e

expansionista da cristandade medieval, em meio ao qual

a concepção planetária de Copérnico e de Galileu

(astronomia e geografia) tomam corpo, há uma seleção,

adaptação e incorporação de elementos medievais para o

mundo burguês. Assim, o termo Modernidade é o

conceito designador do processo civilizatório

desenvolvido na Europa, a partir do Renascimento - ou

no Modernismo, mais forte no fim do séc. XIX para o XX

-, que promove transformações sem romper com a

cultura medieval. Essa tendência revela um fazer

artístico na atuação do artista: capacidade de ruptura

com a realidade, de distanciamento, de comportamento

libertário e crítico (COSTA 1998:  85-93).

Por conseguinte, o Classicismo europeu vivencia uma

permanente divisão dos campos da atividade humana

em unidades menores e sua conseqüente

institucionalização; por sua vez, gerando como

conseqüências a autonomia e a individualidade de cada

área com o monopólio de um objeto e de uma

metodologia com jargões próprios. Entretanto, a criação

de grupos de pensadores e especialistas não permite

confundir a acepção de mundo fragmentado e

especializado com aquele sentido dado na Antiguidade: o

da unidade integrando divisões.

O século XIX é marcado pelos trabalhos psicanalíticos

de Freud, que apresenta a defesa da racionalidade dos

sonhos, dos mitos e da fantasia e desenvolve tese sobre o

inconsciente. Assim, a fotografia promove

reaproximação entre arte e ciência. As artes-técnicas na

civilização pós-clássica são liberadas pela fotografia,

depois pelo cinema e pela televisão, da função de

documentar o real, que desenvolvendo a abstração, foge

à realidade objetiva e à linguagem artística em si,

evidenciando o processo de autonomia e de

institucionalização da arte, ou processo permanente de

abstração do fazer artístico numa identificação do

estético com a intencionalidade revelada pela obra de

arte. Desse modo, a arte Clássica européia deflui da

união desses elementos, a profissionalização do artista e

a organização do mercado de arte nos moldes

capitalistas (COSTA 1998: 90-98).
4 O movimento impressionista (1860-1890) se elabora

e define dentro do Realismo (1850-1900) (ver HAUSER,

Arnold 1998; GOMBRICH, E. H. 2000).
5 A época romântica se desenrola na primeira metade

do séc. XIX, onde o Romantismo, um movimento

humanístico definido como não racional, desenvolve o

gosto pela fantasia, pelo desconhecido e pela liberdade

de criação, desprezando as normas do Classicismo (ver

COSTA, Cristina 1998; NUNES, 1991). A época realista

se desenrola na segunda metade do séc. XIX,

paralelamente ao Romantismo e ao Impressionismo,

apoiando a ficção (psicológica) realista que propõe

observação, análise e crítica social.
6 Anamorfoses são também efeitos ópticos barrocos

que “obrigam o observador a mudar seu ponto de vista

estático para entender melhor o que está exposto a sua

frente” (SANT´ANNA 2000: 24).
7 Machado (1997:60) também se refere a uma

modalidade específica de anamorfose, ou “deformações”

resultantes de uma inscrição do tempo na imagem, o que

sugere o tempo como “um elemento transformador, capaz

de abalar a própria estrutura da matéria, de comprimi-

la, dilatá-la, multiplicá-la, torcê-la até o limite da

transfiguração”. Termo esse derivado da teoria de

contextualização literária de Mikhail Bakhtin (1981)

que, por sua vez, se inspira no princípio da teoria da

relatividade einsteiniana, referindo-se ao tempo como

quarta dimensão do espaço (ver MACHADO 1997: 59;

VERTOV 1984: 7-78).  Quanto ao processo de

desintegração das figuras resultante da anotação do

tempo no quadro, como técnica fotográfica “... os corpos

realizam no espaço o raccord do tempo [efeito

cronotópico], diferentemente do efeito cinematográfico,

que secciona a duração (e o movimento) em vários

instantes separados e realiza, nesse sentido, uma espécie

de elipse do tempo” (MACHADO 1997: 64). O fotograma,

que constitui a seqüência espaço-temporal no cinema, é

uma espécie de fotografia.
8 Arlindo Machado (1997: 145) vai dizer que a obra de

Griffith se inicia com a “intensificação do processo de

fragmentação narrativa já em curso, que radicaliza esse

processo com a montagem alternada de ações paralelas,

mas que vai aos poucos tomando consciência do“artifício”

da montagem e procurando dissimulá-lo pelos efeitos de

continuidade” – com isso privilegiando o ganho de

verossimilhança. Reitera, ainda, que “Griffith vai se

dando conta de que a aparência naturalista do filme está

fundada numa habilidade de dissimular a
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descontinuidade e a fragmentação geradas pela

montagem” – opta pela substituição de elipses abruptas,

de sobreposições temporais, de quadros autônomos pela

seqüência sintagmática: continuidade do tempo e

homogeneidade do espaço.
9 O autor evidencia essa característica noutro trecho:

“A imagem de alta definição, associada às condições

psicológicas particulares da sala escura, convidava mais

propriamente ao ilusionismo, ao efeito de realismo da

fotografia e à narrativa transparente com abertura para

a projeção e para a identificação. [...] o cinema preferiu

contar histórias à maneira da literatura do século XIX”

(MACHADO 1997: 196).
10 A expressão cultura das mídias foi criada por

Santaella (1996: 36) e sua definição se resume na

seguinte conceito: “... o traço fundamental da cultura

das mídias é a mobilidade, a capacidade de trânsito da

informação de uma mídia a outra, acompanhada de

leves modificações na aparência. Esses dados de

comunicação tendem a durar pouco tempo, mas,

enquanto duram, multiplicam-se em diversas aparições”.
11 O ensaísta alemão Heinrich Wölfflin, idealizador

de um esquema que sintetiza as cinco características que

opõem Renascença e Barroco, diz que esse movimento de

oblongamento do quadrado até a forma elíptica provoca

uma “tensão entre as proporções”; bem como, “aceleração

do movimento das linhas”. Sobre suas categorias,

Wölfflin (2000: 315) afirma que não passam de formas

inexpressivas de concepção e de representação: são

esquemáticas. No que concerne aos modos de expressão,

Heinrich Wölfflin (2000: 313) afirma que a história da

arte não se restringe à história da expressão, pois “a arte

se transforma, mesmo quando os meios de expressão se

encontram plenamente desenvolvidos [...] aos olhos do

espírito, o conteúdo do mundo não se cristaliza numa

forma imutável”, assim também, pelo fato de que os

“organismos de expressão” nem sempre são os mesmos. 
12 Conforme a crítica ao cinema feita por José

Humberto Dias (1984: 38), “... o cinema brasileiro

aproveitou a saga do cangaço e realizou diversas obras,

embora tenha desfigurado em parte a veracidade do

fenômeno social, empregando no seu desenrolar fórmulas

importadas do faroeste norte-americano” .
13 Machado (1997: 239) diz que o cineasta usa uma

“combinação de elementos imagéticos contemporâneos

que se relacionam com o eixo vertical da silmultaneidade

e não apenas, como só vai acontecer no cinema

convencional, no eixo de horizontal de sucessão linear

dos planos”.
14 Conforme o caráter de aparência das imagens, nas

palavras do autor: “Qualquer imagem material como

uma pintura, por exemplo, é amplamente convencional

em seu modo de representação; contudo, em si mesma,

sem legenda ou rótulo, pode ser denominada um

hipoícone” (CP 2.276 1903).

Os hipoícones (sinsignos icônicos ou legissignos

icônicos) participam, dessa maneira, de três modos de

Primeiridade, ou seja, das qualidades simples, ou

Primeiras Primeiridades, que são imagens; dos signos

que representam relações das partes de um objeto por

meio de relações análogas em suas próprias partes,

principalmente as diádicas, que são diagramas; e dos

signos representantes do próprio caráter representativo

de um signo (representâmen) por meio de um

paralelismo com algo diverso, que são metáforas (CP

2.277 1903).
15 Sobre a definição de conceitismo e cultismo, o autor

esclarece: “Existe uma simetria entre o conceitismo e a

metonímia, e outra simetria entre o cultismo e a

metáfora. A metonímia opera por substituição. Isto

ocorre no pensamento conceitista, mais próximo da

matemática através de permutações, combinações e

arranjos de letras, palavras e conceitos. Já o pensamento

cultista está mais no pólo da metáfora e opera,

sobretudo, pela fusão surpreendente dos elementos e

não a partir da substituição. [...] o conceitismo está para

a metonímia assim como o cubismo está para a

metáfora” (SANT´ANNA 2000: 90). 
15 Metonímia: transferência de sentidos entre

imagens. Juntam-se duas imagens para sugerir uma

nova relação não presente nos elementos isolados, sendo

que por meio de processos de associação, chega-se à idéia

abstrata e “invisível”. A “interpenetração de duas

representações pode produzir uma imagem

generalizadora que ultrapassa as particularidades

individuais de seus constituintes” (MACHADO 1997:

196).
16 Peirce define o conceito de interpretante no sentido

de que “podemos tomar signo num sentido tão largo a

ponto de seu interpretante não ser um pensamento, mas

uma ação ou experiência, ou podemos mesmo alargar

tanto o significado de signo a ponto de seu interpretante

ser uma mera qualidade de sentimento” (CP 8.332

1904). De acordo com os esclarecimentos dados por

Santaella (1995: 121): “Os signos em si mesmos podem

ser: 1.1 qualidades; 1.2 fatos; e 1.3 ter a natureza de leis

ou hábitos. Os signos podem estar conectados com seus

objetos em virtude de: 2.1 uma similaridade; 2.2 de uma

conexão de fato, não cognitiva; e 2.3 em virtude de

hábitos (de uso). Finalmente, para os seus interpretantes,

os signos podem representar seus objetos como: 3.1 sendo

qualidades, apresentando-se ao interpretante como mera

hipótese ou rema; 3.2 sendo fatos, apresentando-se ao

interpretante como dicentes; e 3.3 sendo leis,
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apresentando-se ao interpretante como argumentos”.

Peirce amplia os sentidos aqui enunciados e

complementa seu raciocínio sobre a interpretação

semiótica de homem e a amplitude de sentido de um

signo, recobrindo todas as dimensões temporais, nesta

passagem: “O homem denota qualquer objeto de sua

atenção num momento dado. Conota o que conhece ou

sente sobre o objeto e é também a encarnação desta forma

ou espécie inteligível; o seu interpretante é a memória

futura dessa cognição, o seu ‘eu’ futuro ou uma outra

pessoa à qual se dirige, ou uma frase que escreve, ou um

filho que tem” (CP 7.591 1869).
17 CP, leia-se Collected Papers of C. S. Peirce (obra

em CDROM). Na seqüência estão o volume, o parágrafo

e a data: CP 1.383 1890.
18 George Hegel (1770-1831) explicita o possível

papel mediativo da memória com base no seguinte

raciocínio: Hegel, finalmente, critica a intuição,

mostrando que o conhecimento, desde a percepção

sensível, que supõe a memória, jamais é imediato. Se a

verdade é a totalidade, que não pode ser apreendida

imediatamente, a intuição, ou apreensão intuitiva da

verdade, só poderá ser o desfecho de um processo que

supõe todas as mediações anteriores” (CORBISIER

1987: 152).

Segundo Peirce, na obra de George W. Hegel (1770-

1831), por exemplo, a unidade é de gênese abstrativa,

diferindo da unidade pertinente à experiência de

primeiridade, que é possível, por exemplo, pela

contemplação estética sobre algo (CP 5.44 1903).
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O homem nasceu com o potencial
para se apaixonar pela beleza, revoltar-se contra
a injustiça, comover-se com a dor e sensibilizar-se
com a arte. E de alguma forma ele quer registrar
essas sensações. A cor ou o gesto, a forma e o
traço, o som, a palavra...são formas de linguagem
pelas quais o homem expressa o seu ver/sentir o
mundo. Há uma pulsão interior que o leva à
representação simbólica. É o desejo da criação.

Nem sempre, porém, ao tentar plasmar
esteticamente um objeto, um fenômeno, sua
linguagem o satisfaz num primeiro momento. E a
angústia de recomeçar se funde com a
expectativa de sua concretização. Esta postura,
porém, é a que pode levá-lo até a superar
esteticamente o real, pois olhares atentos já
denunciaram muitas vezes que a natureza é tosca
se comparada à sua representação simbólica.

Sebastião Salgado é um exemplo dessa
superação. Estetizou a miséria, o sofrimento, se
diz, mas é a poeticidade agressiva de suas

O s   D e u s e s   e s t ã o
n a  l i n g u a g e m ?

Neiva Pitta Kadota

“A arte é, antes de tudo, uma forma de sonho”
(Jorge Luís Borges)



imagens, eternizadas por sua câmera inquieta e
seletiva, que nos revela aquilo que parecia
distante ou menor, ou ainda nos recusávamos a
ver: a dor em preto e branco que nos olha sem
piedade. Suas fotos incomodam talvez mais que o
real. 

Nem todas as tentativas, porém, resultam
satisfatórias assim. A expressão verbal também
se pauta pelo desejo de registrar o imponderável,
o imaginário de seu tempo, ir além do “é da
coisa”, como queria Clarice Lispector, mas suscita
muita dúvida durante o processo da escrita. Há
uma postura oscilante entre suprimir ou
substituir uma palavra. Esta ou aquela? Sim ou
não? As palavras que visualizamos mentalmente
nem sempre correspondem ao objeto que
desejamos exprimir. Sabemos o que sentimos, e
às vezes não somos capazes de expressar esse
sentimento e isso nos angustia. O que nos salva
dessa afasia momentânea é um antigo recurso em
que nos apoiamos: a justificativa da “falta de
inspiração”, mas sabemos até mesmo
intuitivamente que esse recurso é uma falácia,
está próximo da farsa, pois se realmente fosse a
inspiração a responsável pelas infinitas formas
de arte, os artistas seriam reduzidos a apenas
veios comunicantes entre os deuses e os homens.

Italo Calvino, em uma obra de deliciosa leitura,
Seis Propostas para o Próximo Milênio,

desmitifica sutilmente essa tese ao exemplificar,
por meio de um história chinesa, a agilidade e a
perfeição com que o artista Chuang-Tsê atende a
um pedido do rei para que lhe desenhe um
caranguejo. Ele concorda mediante algumas
exigências. A primeira delas: cinco anos e uma
casa com doze empregados. Decorrido o prazo,
porém, ele faz nova exigência: mais cinco anos
para concluir o trabalho.

Calvino assim resume a passagem: “Passados
cinco anos, não havia sequer começado o desenho.
‘Preciso de outros cinco anos’, disse Chuang-Tsê.
O rei concordou. Ao completar-se o décimo ano,
Chuang-Tsê pegou o pincel e num instante, com
um único gesto, desenhou um caranguejo, o mais
perfeito caranguejo que jamais se viu”.

Chuang-Tsê não passou dez anos aguardando o
momento de inspiração, mas sim desenvolvendo
ainda mais a precisão inconfundível de seu traço,
buscando assim atingir a perfeição de sua arte.

As percepções sensoriais captam os elementos
do mundo e os traduzem em linguagem. O
processo tradutório, todavia, se revela
diferenciado para cada artista. Franz
Weissmann, o escultor austríaco que vive e
produz em nosso país desde 1924, diz: “Eu gosto
de desenhar o espaço”. Há um quase enigma em
suas palavras que resgata o próprio mistério de
sua obra ao ludicamente redesenhar a geometria,
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reinventando-a em suas esculturas poeticamente
metamórficas. “Eu gosto de desarticular o cubo”,
diz ele, e complementa “Há quem pense com
música, há quem pense com palavras, há quem
pense com imagens, há quem pense com formas e
cores”. É o que faz Weissmann, ele reflete sobre o
espaço e o registra através de impensáveis
(des)encontros geométrico-cromáticos. É a arte
da desconstrução e dela diz Flávio de Aquino:
“Sua escultura é seca, incisiva e fundamental
como um verso de Carlos Drummond de
Andrade.”

O efeito estético de suas esculturas coloridas é
desconcertante e belíssimo. Ao explicar, contudo,
as etapas entre a idéia e a criação de uma
escultura, ele descreve seu longo percurso: “Faço
pequenos estudos. Quando sinto que ela está prestes
a se definir, faço desenhos estudando os vários lados.
Depois volto ao protótipo, em geral de papelão, cortado
com estiletes e dobrado, ou de dobraduras de papel”. É
uma tarefa árdua e complexa.

Arcângelo Ianelli, que sabe da magia da cor
numa obra pictórica, afirma que dela emanam
“vibrações, luz, movimento, e sensualidade”. Para
Ianelli, “a cor é suficiente para construir e
expressar o nosso universo. Difícil é saber usá-
la”. Esta última afirmação nega o puro
protecionismo divino e aponta para as
arquiteturas mentais em sintonia com os
objetivos do artista.

O escritor, que pensa essencialmente com
palavras, e o faz de forma sensível, busca um
tratamento especial para a confecção da página,
através de suas frases, como se fossem cores em
diálogo em uma tela ou notas musicais em uma
partitura. Nela deve haver tensão e poesia,
imagens e sonoridades que se mesclam e se
moldam para produzir sentidos diversos.
Fonemas de tons fortes, como se pertencessem a
uma escala cromática, atenuados por outros mais
amenos e às vezes difusos, buscando alterar a
textura das vozes do discurso e, assim, afastá-lo
de efeitos monocórdios. Vozes que podem
desdobrar-se em colagens de sépias lembranças
fragmentárias que, justapostas, resgatam o já
vivido, ou cristalizam instantes fugazes do agora
na retina do leitor.

Há um sentir/ver que é mais corpóreo, como se
tateássemos a matéria e sua representação
gráfica simultaneamente tocando a sua textura
em uma nova temporalidade: do etéreo, do
efêmero, do transmutável e paradoxalmente do
eterno. Quem se deixa seduzir pela obra de um
grande autor não o esquece.
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Mas é preciso, também, para atingir essa
leitura de êxtase, desenvolver a sincronia entre
os sentidos, o que nos levará ao sabor do
inesperado no interstício entre o explícito e o
implícito do texto, entre o que é dito pelo
conteúdo e o que é sugerido pela forma, o que é
pura informação e o que é informação e deleite. 

Em Errâncias, Décio Pignatari, ao delinear na
apresentação da obra o perfil de seu trabalho,
surpreende e encanta ao nos alertar para os
poemas que “murmuram deliciosas estranhezas
enquanto falam de coisas, pessoas e eventos” e ao
descrever sua intencionalidade biografemática
ali presente, informa: “pervaga por estas páginas
uma quase intenção de biobalanço, num
diagrama de traços em fugidio movimento
browniano, colagem autobiográfica de pedaços de
biografias alheias”. É como se nos preparasse
para degustar os rápidos registros imagéticos-e-
escriturais de um passado muito presente que em
recortes quer se fixar na página da memória e
que, como ele mesmo ressalta, são produto de
uma “rigorosa seleção aleatória”. Aqui, o encontro
de extremos opostos intensifica o sentido da
colagem de situações e imagens que vão pouco a
pouco projetando a fotofigura daquele que na
década de 50 despontou, no cenário paulistano,
como um sensível pensador visual do léxico e da
comunicação. Um semioticista e, acima de tudo,
um poeta.

Ao afirmar “o olho vê-se / no avesso do olho”, o poeta
Haroldo de Campos busca reeducar nossos sentidos.
Não basta apenas o ver habitual, ou seja, é preciso
desenvolver a percepção de que a linguagem pode
adquirir uma iconicidade capaz de contaminar a nossa
percepção de modo a tornar mutante a imagem do
objeto, subtraindo-a do plano da sua referencialidade,
realocando-a conforme sua similitude momentânea e
contextual. 

Esta postura caracteriza-se como um exercício
de intensa sensibilidade e intelecção, de domínio
e prazer barthesiano pelo texto, sem o que esse
movimento de recuo e reaproximação com o eu
que engendra a articulação da sintaxe não se
faria presente, não nos possibilitaria essa pulsão
diferenciada, a que denominamos “inspiração”,
para a produção estética. Ou como afirma o crítico
italiano Roberto Calasso, em A Literatura e os

Deuses, “não mais é preciso procurar os deuses no
cosmo, porque eles estão na linguagem”.

Sob uma ótica lúdica da questão, poderíamos
reler o signo “inspiração”, como o fizeram os
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concretistas, denominando-o “transpiração” pelo
muito de esforço neuronal que aí está despendido.
Essa leitura em nada se assimila à crença na
atitude passiva do artista escolhido pelos deuses
e sim ao labor do homo faber que se empenhou na
busca de um saber que ultrapassou o simples
faber para atingir o adjetivo sapiens, que não se
contentou com o que via e desejou representar o
que via/sentia nesse ato de ver. Essa
sensibilidade desenvolvida, de difícil explicação,
trouxe a arte ao mundo e preencheu muitos dos
vazios que habitam a alma humana. Criou
Quixotes que povoaram os espaços imagéticos
com cenários outros e muito mais ricos que os
existentes, transformou o simples em sofisticado,
colocou nobreza onde ela não existia e recriou,
assim, a sua realidade.
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Os patriotas 

Como em todas  as guerras do século XX,
principalmente a partir da Segunda Guerra
Mundial, na  Segunda Guerra do Golfo, os meios
de comunicação foram  utilizados pelos
beligerantes  como uma arma  decisiva no
conflito. No último dia 20 de março, os Estados
Unidos iniciaram os bombardeios sobre a cidade
de Bagdá. Antes do ataque, porém,  houve um
longo preparo da opinião pública para o que seria
uma guerra preventiva. Esse preparo teve inicio
no Discurso da União proferido no início de 2002,
meses depois do ataque de 11 de Setembro ao
World Trade Center. Nessa ocasião Bush utilizou
pela primeira vez a noção de eixo do mal para
denominar  um conjunto de países que pela ótica
norte-americana  constituíam uma  ameaça à paz
mundial.   

Essa representação  maniqueísta, elaborada e
propagada pela assessoria de imprensa da
presidência dos Estados Unidos  não teria a
recepção que teve se não estivesse ancorada no
imaginário  norte-americano. A América do
Norte, cuja política de massas data do século XIX
apreendeu a simplificação –  os estereótipos –

como o recurso mais eficaz  no diálogo com a
sociedade. 

Diante da irresistível noção de eixo do mal, os
norte-americanos alinharam-se   convictamente
ao lado de seu presidente e juntos declararam
guerra ao inimigo.  Chamasse ele Bin Laden ou
Saddam Hussein, pouco importaria. A América
egocentrada nada  entende do que não seja sua
imagem e semelhança. Não há vida inteligente
para além das  fronteiras dos Estados Unidos. O
fundamental é combater os opositores da
democracia, da liberdade: aqueles que ameaçam
com a barbárie (a diferença) os nobres valores da
civilização norte-americana. 

Mas se a democracia é o governo da maioria,
supõe-se que exista uma minoria. No entanto,  na
América, essa minoria está condenada ao
silêncio. Logo após o atentado de 11 de Setembro,
um ancora, da rede norte-americana ABC, disse
casualmente que, em ocasiões  como aquela, o
país espera do presidente uma mensagem de
segurança, e que alguns presidentes fazem isso
bem e outros, não. A reação da opinião pública a
essa afirmação, apesar da popularidade do
presidente não andar tão bem,    foi de absoluta
reprovação. O autor da crítica recebeu mais de 10

mil e-mails condenando seu comentário2. A
maioria dos cidadãos posicionou-se a favor do
presidente e contra a mídia 

Desde o ataque ao World Trade Center

B u s h   x   S a d d a m
r e p r e s e n t a ç õ e s 1 d e  u m a  g u e r r a

Tânia Garcia

"Nas nações mais orgulhosas do Velho Mundo,
publicaram-se obras destinadas a retratar fielmente os
vícios e os ridículos dos contemporâneos; La Bruyère
morava no palácio de Luis XIV quando compôs seu
capítulo sobre os grandes, e Molière criticava a corte em
peças que eram representadas diante dos cortesãos. Mas
o poder que domina nos Estados Unidos não pretende
que se zombe dele assim. A menor crítica o fere, a
mínima verdade picante o exaspera; é preciso que louvem
desde as formas de sua linguagem até suas mais sólidas
virtudes. Nenhum autor, por mais famoso que seja, pode
escapar a essa obrigação de incensar seus concidadãos.
A maioria vive, portanto, em completa adoração de si
mesma; (...)."  

(Alexis de Tocqueville.)

Mas se a
democracia é o

governo da maioria,
supõe-se que exista

uma minoria. No
entanto,  na América,

essa minoria está
condenada ao

silêncio. 



qualquer crítica dirigida ao presidente e ao seu
governo tem sido interpretada  como
antipatriótica. Os jornalistas  que não se colocam
a serviço da verdade, isto é, a favor dos Estados
Unidos, podem ser acusados de parcialidade.
Como já  observava Tocqueville,  na América a
maioria cria um círculo de ferro em torno do
pensamento [e] dentro desses limites, o escritor é

livre, mas ai dele se ousar sair.3

A cobertura da guerra 
Para a região do conflito – Iraque e países

vizinhos – foram enviados em torno de 600
jornalistas e 18 redes de mídia dos mais variados
lugares do mundo. 

Os principais jornais brasileiros alimentaram
suas páginas com notícias e fotografias
produzidas predominantemente por jornais
norte-americanos e ingleses, como o The New
York Times, Los Angeles Times, The Washington
Post, Sunday Times, The Guardian,  e agências
de notícias como Reuters, Associated Press,
France Presse, EFE, Ansa e DPA. Os jornais  O
Estado de S. Paulo e a Folha de S.Paulo
enviaram seus correspondentes, entretanto
completaram  a cobertura  utilizando-se das
mesmas fontes que os demais. À primeira vista
poderíamos afirmar que os periódicos norte-
americanos detiveram, juntamente com as
agências de notícias,  o monopólio das
informações. O que seria verdade, caso
desconsiderássemos a repercussão que tiveram
as notícias veiculadas pela mídia árabe,
sobretudo a TV Al Jazira. Aliás, as redes de
televisão tiveram uma importância destacada
nesta guerra. Foram utilizadas por  ambos os
lados para mobilizar o apoio de suas respectivas
nações. A TV veiculou discursos de governantes,
informações plantadas, sensacionalismos e
outras formas de indução da opinião pública. A
TV trouxe também imagens ao vivo que
alimentaram inclusive os jornais.  Por tudo isso,
pela sua capacidade incomparável de comunicar
e convencer, foi sobre ela que recaiu o maior e
mais variado conjunto de representações
construído sobre a guerra. 

A mídia impressa, embora menos veloz,
também participou intensamente desse processo.
Alguns periódicos, na ânsia de informar antes do
concorrente, não apuraram os fatos ou, na
disputa fácil pelo leitor, apelaram para o
sensacionalismo. Não bastasse a interferência do
mercado, a informação também esteve sujeita ao
controle exercido pelas  forças beligerantes.  Os
dois  lados do conflito, na intenção de persuadir a
opinião pública a seu favor, transformaram a
notícia em arma de guerra, plantando
informações falsas e/ou  selecionando  o que
deveria ou não ser divulgado.  

Nessa atmosfera,   no dia 23 de março, a
imagem de um garoto hospitalizado com
queimaduras provocadas pelo bombardeio norte-
americano foi manchete da  Folha de S. Paulo.
Para aqueles que desconfiavam da veiculação de

uma outra guerra “sem vítimas” – as
transmissões das imagens da Guerra do Golfo –
o   horror misturou-se ao alívio de ser informado.
Dessa vez, no entanto, o problema seria de outra
natureza.  O  mesmo jornal, no dia seguinte,
trouxe uma matéria na qual médicos brasileiros
atestavam que  as queimaduras expostas no
corpo do garoto não eram recentes. A foto
publicada era uma montagem, havia sido
informada pelo Iraque na intenção de opor  a
opinião pública mundial aos Estados Unidos, que
prometiam, com seus bombardeios “cirúrgicos”,
evitar mutilações e mortes.  

No dia 24 de março, a TV iraquiana toma a
cena e  exibe as imagens de  cinco soldados norte-
americanos capturados – quatro homens e uma
mulher. A TV árabe por satélite, Al Jazira, as
reproduz;  e  os jornais e tevês do mundo inteiro
fazem o mesmo. Nos Estados Unidos, porém, sua
veiculação é proibida. O secretário da Defesa
Donald Rumsfeld afirmou que a exibição de tais
cenas era ilegal. E a CNN endossou, informando
que não levaria ao ar as “imagens chocantes e
perturbadoras.”

Os norte-americanos, na intenção de condenar
a difusão dessas imagens,   recorreram ainda  à
Convenção de Genebra, um acordo internacional
que no seu artigo 13 garante proteção a
prisioneiros de guerra contra insultos e
curiosidade pública. Se para Saddam esses
soldados eram um troféu a ser exibido, para Bush
a divulgação desse revés comprometeria a ampla
aprovação que a guerra vinha recebendo do povo
norte-americano, cerca de 78%.

A guerra divulgada pelos meios de
comunicação tornou-se tão ou mais importante
para os beligerantes que a guerra de fato.
Evidentemente o limite dessa encenação seria
ditado  pelo vencedor. Mas no decorrer e
desdobramentos do conflito o que deveria e o que
não deveria tornar-se público teve tanto poder de
fogo quanto as armas tradicionais. 

Daí nos Estados Unidos a informação estar
submetida ao “patriotismo”. A mídia norte-
americana foi aconselhada a acatar as
recomendações do governo para não ser acusada
de antipatriótica. Os  Estados Unidos tudo
fizeram para  “facilitar aos meios de comunicação
a possibilidade de  difundir a verdade, isto é,
ocupar os espaços da imprensa com as
informações apropriadas, provenientes de fontes
oficiais. Leia-se:  não deixar lugar para outras
versões que pudessem  comprometer a
propaganda interna da guerra. Assim, alinhadas
com o governo de George Bush, a CNN e a Fox
News veicularam a “verdade” informada pelo
Pentágono, enquanto  a rede  ABC  foi acusada de
levar ao ar  “propaganda iraquiana” e divulgar
“protestos radicais” de oposição à guerra.  

Poderíamos afirmar que houve censura da
mídia nos Estados Unidos. Entretanto, a
audiência que as imagens  do conflito alcançaram
indica que os norte-americanos deram total
credibilidade às informações. Certamente a TV
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mostrou o que eles queriam ver: a vitória, passo a
passo, dos soldados da coalizão; a derrota de uma
das nações do bem contra o mal. Como nos filmes
de Hollywood, a lógica do jornalismo foi  atender
a demanda, isto é, não frustrar as expectativas do
público. Nesse caso cabe perguntar até que ponto
a seleção da notícia ou,  para os puristas, a
censura não foi uma opção do espectador?  

Ainda buscando conciliar  audiência e

informação o formato4 escolhido para a difusão
das imagens nas Tvs norte-americanas foi  o
reality show, gênero atualmente de maior
popularidade nas tevês de todo o mundo.  Muitos
dos  jornalistas norte-americanos que estavam no
Iraque, após serem expulsos de Bagdá pelo
governo de Saddam, passaram  a seguir
juntamente com as tropas dos Estados Unidos e
cobrir a guerra exclusivamente desse ponto de
vista, narrando os acontecimentos em uníssono.
Esse grupo de jornalistas, denominado embedded
(encaixados), entrava no ar ao vivo, trazendo
imagens em tempo real do conflito. Usava
uniformes do exército norte-americano e atuava
de forma absolutamente parcial, transformando
a cobertura jornalística num relato de viagem.
Aqueles que por alguma razão foram excluídos do
programa de acompanhamento ou optaram pela
independência foram chamados pelo Pentágono
de unilaterais.  

Após um mês de conflito, a tomada de Bagdá.
Imagens dos iraquianos levando  ao chão uma
das estátuas de Saddam, localizada numa das
praças da cidade, foram difundidas como  prova
de que o ditador estava deposto.  Como a
consciência carece de signos para constituir a
realidade não restou ao receptor outra
interpretação: a América vencera mais uma vez.
Não  havíamos associado o fim da União Soviética
– simbolizada pelo despejo da estátua de Lênin
da praça dos heróis – à vitória do capitalismo? A
história se repetia. Povos libertos se
transformavam em iconoclastas, destruindo os
símbolos que eternizavam seus opressores.
Entretanto, se o desfecho  fora  o mesmo, a
história era outra: no Iraque houve deliberada
interferência externa, enquanto na ex URSS,
contradições do próprio regime; aqueles  que
derrubaram a estátua de Saddam eram xiitas,
facção reprimida pela ditadura sunita de
Hussein, e não significavam, nessa área de
Bagdá, a maioria da população. Mas nada disso
importa. A representação construída pelas
imagens flagradas falou  por si, não houve espaço
para uma outra história.  

Mas voltemos às notícias veiculadas pelo
Iraque, particularmente as  imagens exibidas
pela TV estatal comandada pelo filho de Saddam
Hussein e que foram  divulgadas e comentadas
pelos jornais do ocidente. O ditador aparece pela
primeira vez logo após o primeiro bombardeio,
vestindo uma roupa militar e uma boina negra: “o
criminoso pequeno Bush cometeu um crime
contra a humanidade.” O presidente do Iraque
convoca a população à luta, convidando os

iraquianos à “desembainhar suas espadas”. E
garante que “eles sofrerão uma amarga derrota,
se Deus quiser.”

No dia 24 de março Saddam voltou à TV
iraquiana para fazer propaganda de suas
supostas vitórias sobre as forças de coalizão e
afirmar que a guerra estava quase ganha.  

Contudo, o que  mais fortaleceu Saddam foram
os homens bombas. Essa arma exclusivamente
muçulmana serviu senão para vencer a guerra,
pelo menos para apavorar os inimigos. Não foram
só os iraquianos que ofereceram suas vidas na
luta contra Bush, mas outros povos árabes de
religião muçulmana. O ditador iraquiano fez o
mundo crer, por um instante, que era um líder
muçulmano e que seu poder  extrapolava a
Guarda Republicana. 

Saddam Hussein apareceu outras vezes na TV,
mas nunca se soube se suas aparições foram
gravadas com antecedência, isto é, antes do
desenrolar dos acontecimentos que precediam a
veiculação ou se realmente havia alguma
contemporaneidade nessas imagens. O fato é que
sua presença na televisão teve o papel de animar
os iraquianos para a luta e desacreditar as forças
de coalizão. 

A emissora de TV via satélite do Catar, Al
Jazira, ocupou um espaço no noticiário da  guerra
como uma alternativa às versões das tevês
ocidentais. Ela afetou a opinião pública árabe
como nenhuma outra. A Al Jazira apresentou
uma versão dos fatos, senão pró Saddam,
antiamericana com certeza. Enquanto outros
canais de tevês árabes, simpáticos aos Estados
Unidos, interpretavam a guerra como uma
libertação do povo iraquiano, a TV do Catar
referia-se ao conflito como uma invasão e exibia
constantemente vítimas civis iraquianas. O site
da TV veiculou a foto dos soldados norte-
americanos capturados e dos mortos em combate.
Na intenção de expandir o seu alcance para as
terras do ocidente, lançou, em meio a guerra,
uma versão do seu site em inglês. Em seguida,  os
servidores que abrigam o site nos Estados Unidos
sofreram um ataque dos hackers, impedindo seus
serviços. Os internautas norte-americanos não
queriam outras informações da guerra.   

A mídia se tornou um dos campos5 em que se
desenrolou a guerra. Vivemos um tempo em que
o poder não só tem absoluta consciência da
importância dos meios para seu exercício, como
ainda desenvolve artifícios, mais ou menos
sofisticados, de acordo com o regime de governo –
ditadura ou democracia  -    intervindo na
construção que transforma o fato em notícia.  Não
se trata somente de criar discursos apropriados,
mas de selecionar a verdade. O que, na visão dos
governantes, certamente não é tão grave,  já que
a realidade veiculada é inevitavelmente  um
recorte do “real”. Há também situações em que
não se trata de parcialidade  e sim de pura
invenção,  criação do fato. Nesse caso  faz-se
necessário uma conformação simbólica com o
real. Afinal,  a  notícia plantada  para ter
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Iraquianos vêem o noticiário da

TV numa casa de chá de Bagdá



credibilidade deve ter um nexo com o que se
apresenta ao seu redor.    

Assim, os noticiários norte-americanos não se
intimidaram em propagar a possível  morte de
Saddam Hussein mais de uma vez, sem no
entanto nada provar. A Fox News chegou a
divulgar que as tão cogitadas armas químicas
haviam finalmente sido encontradas pelo exército
norte-americano. A tomada da cidade de Basra e
mesmo de Bagdá foi anunciada  muito antes da
concretização do domínio. Também foram
divulgadas pela TV imagens da população da
cidade de Bagdá recebendo de braços abertos os
soldados da coalizão, quando se sabe que houve
reações adversas à ocupação. Da mesma
maneira, a TV iraquiana negou os avanços reais
das tropas de coalizão. A mídia árabe  explorou o
quanto pôde  as  baixas sofridas pelo exército
inimigo que, pela repetição e encenação,
ganharam uma relevância  desproporcional se
comparada à quantidade de iraquianos mortos
pelas forças de coalizão.

Nessa guerra sem a legitimação  da ONU,  a
opinião pública mundial esteve no olho do
furacão, assumindo o papel de árbitro do conflito.
Daí, de um lado, a atuação dos meios  expondo
iraquianos feridos e mutilados, delatando  os
bombardeios aos espaços públicos ocupados por
civis, como o mercado de Bagdá, desmentindo os
bombardeios “cirúrgicos”. A TV  Al Jazira
transformou em mártires duas mulheres que se
ofereceram em sacrifício pela nação islâmica
contra seus inimigos. Inegavelmente a mídia
árabe tudo fez para caracterizar os Estados
Unidos como sanguinários e o povo iraquiano
como vítima, alimentando  o antiamericanismo
na região e no mundo.   E de outro, a demissão do
jornalista Peter Arnnet. Arnnet foi despedido da
emissora NBC após afirmar, numa entrevista à
TV iraquiana, que as forças de coalizão
subestimaram o exército do inimigo e não
imaginavam encontrar civis que se sentissem
agredidos com a invasão estrangeira. A opinião
manifestada pelo jornalista foi considerada
grave, uma atitude antipatriótica, pois dias antes
o secretário de Defesa esteve na TV para
convencer o público que não errou ao arquitetar a
guerra. Arnett comprometeu a propaganda
interna da guerra. Jornalista com capacidade
analítica e independente, ousou desafinar o coro
dos embedded. No dia seguinte, já estava
empregado no jornal sensacionalista inglês, Daily
Mirror que, em letras garrafais, apresentava o
seguinte título “Despedido pelos Estados Unidos
por falar a verdade (...).”

Entretanto, para além da Al Jazira, do Daily
Mirror, da Fox News, da CNN e do Pentágono a
novidade da atuação da mídia nessa guerra não
foi a cobertura televisiva – a Guerra do Vietnã foi
o primeiro conflito televisionado; a Guerra do
Golfo trouxe imagens ao vivo – mas o intertexto
jornalístico. Esse foi o primeiro conflito em que
particularmente o jornalismo impresso ousou
discutir a  informação além de noticiar. Se, por

um lado, a quantidade de dados disponíveis e
controvertidos obrigou o leitor a fazer sua própria
costura, por outro, esta diversidade  provocadora
aboliu a propriedade da verdade. A velocidade da
informação e a concorrência entre os meios –
apesar das fusões, ainda existe pluralidade em
termos mundiais – expuseram  à sociedade os
bastidores da notícia. Diante dessa nova
realidade, a maneira da mídia preservar a
credibilidade  junto ao público foi  abrir o debate
e convidá-lo a participar.

Bibliografia:

1 CHARTIER, R.  em A História Cultural: entre
práticas e representações.Lisboa. DIFEL, 1990., define
representação como relacionamento de uma imagem
presente e de um objeto ausente, valendo aquela por
este por lhe estar conforme.” .21 Para Chartier  “ as
representações do mundo social (...) à revelia dos seus
atores sociais, traduzem as suas posições e interesses
objetivamente confrontados e que, paralelamente ,
descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou
como gostariam que ela fosse..”   p. 17-21.  

2 Site www.
observatóriodaimprensa.com.Br/artigos/mo10102001
1.htm 

3 TOCQUEVILLE, A. Democracia na América.
Coleção Os pensadores. SP. Abril Cultural. 1973. p.
243.

4 MARTIN-BARBERO  em seu livro Dos meios às
mediações. RJ. Ed.UFRJ, 1997, destaca a importância
do gênero como “motor e ponto de ancoragem da
indústria cinematográfica  no “aparato” perceptivo das
massas. (...) O gênero não é somente qualidade
narrativa e sim mecanismo a  partir do qual se obtém
reconhecimento – enquanto chave de leitura e
decifração de sentido (...).”  p. 199.  

5 Para Bourdieu “o campo se define como o lócus
onde se trava uma luta concorrencial entre os atores
sociais em torno de interesses específicos que
caracterizam a área em questão.” ORTIZ, R. (org)
Pierre Bourdieu. Coleção Grandes Cientistas Sociais.
S.P. Ática, 1978. p.19 
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A imagem por si só é reveladora, mas
a legenda logo abaixo dá a justa dimensão do fato.
O menino, oito, dez anos no máximo, aponta uma
arma real para o fotógrafo, estampando na face
uma expressão de galhofa, a língua espichada
para fora “a la Einstein”. Na outra mão, segura
uma granada, como se segurasse um brinquedo...
Seja bem vindo ao mundo controlado pelo tráfico
em uma das áreas carentes do Rio, que poderia
ser de São Paulo ou de qualquer região
metropolitana do Brasil. Logo abaixo da
fotografia, a legenda: “Caso siga esse caminho, o
menino deve morrer antes dos 29 anos”1.

Mas é a imagem de um pequeno garoto negro,
morador de rua ou de alguma comunidade
carente de alguma periferia metropolitana que
me leva a redigir estas linhas. Uma imagem que
apresenta fúria e engodo. Fúria pela explosão
draconiana de um segmento social balizado pela
indiferença, e engodo porque a criança reproduz
uma imagem com a qual não sonha. De todo
modo, é a evidência das condições que envolvem
parte de nossa juventude pobre urbana,
evidência que aponta para caminhos amargos em
uma economia globalizada, que paradoxalmente
lhe oferece exclusão e localismo. 

Se pensarmos na região metropolitana de São
Paulo, as periferias mais afastadas tornam-se o
gueto onde prolifera o tráfico e a violência daí
decorrente. As condições de reprodução do espaço
social nesses bairros se desenvolvem “em
proporção menor do que a do crescimento da
população, em favor de uma expansão da oferta

de bens e serviços pelas zonas centrais da área
metropolitana”2. Significa dizer que o direito à
cidadania plena desses jovens está truncado pela
dificuldade em tornar-se um indivíduo inserido
socialmente. Os mecanismos de desenvolvimento
educacional e profissional estão sempre em
descompasso quando em relação aos jovens da
classe média e o que é pior, o poder público não
mostra a mesma dedicação em implantar
equipamentos (escolas, parques, cinemas,
teatros) na periferia com a mesma destreza com
que faz nos bairros mais centrais. 

Os acessos desse jovem pobre urbano estão
limitados ao lugar em que vive; pode aderir ao
movimento hip-hop, como pode tornar-se um
aviãozinho do tráfico. As estatísticas lhe açodam
continuamente, de maneira cruel: dentre a
juventude urbana entre 15 e 19 anos, mais de
27% estão desempregados. Na faixa dos 20 aos 24
anos, esse índice cai para pouco menos de 20%.
Note-se que comento aqui a juventude como um
todo, ficando evidente que para o jovem negro e
favelado a participação efetiva nos setores de
produtividade é mais reduzida. Menos
oportunidades o que, por sua vez, significa menos
direito ao consumo de bens materiais e menos
estímulo de práticas culturais. Retomo a
fotografia do garoto com a arma e a granada.

O atalho mais à mão (e igualmente mais
tenebroso) é o do tráfico. A vida passa então a
entrar na contagem regressiva, o tempo a escoar
inapelavelmente, na medida inversa em que
alguns acessos tornam-se viáveis. Segundo o
antropólogo britânico Luke Dowdney, “o tráfico
de drogas dá às crianças e adolescentes o que lhes

C h o q u e   e   P a v o r
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é negado pela sociedade. Eles vêem o comércio de
drogas como um veículo de melhoria de vida e
escolhem o tráfico como o melhor meio para
progredir e satisfazer suas necessidades
básicas”3. 

Aproximadamente metade dessas crianças que
entram no tráfico descartam o desejo de mudar
de vida. Sem dúvida uma das conseqüências
sociais mais cruéis nesses tempos de
modernidade incompleta, no qual “a sociedade do
trabalho e os ideais iluministas nunca se
universalizaram”4.

Retorno para a imagem do garoto, persistente,
absurda por escancarar a nossa mazela urbana;
vislumbro em seu gesto provocativo uma outra
apreensão social da realidade, um outro ponto de
vista que se contrapõe ao nosso, que não pretende
integrar nada, mas talvez simplesmente romper
com a nossa negligência. Um olhar de
atrevimento que busca instigar nossa
consciência, tentando ao menos impedir que
façamos o papel da mãe de um conto de Cortázar,
que por comodidade ou indulgência, aceita a
versão teatral da família de que seu filho vive
bem, quando ele está morto. Um fato grave
deliberadamente transgredido para que, afinal, a
vida possa continuar sem atribulações.

Notas:

1 Artigo “Por terra, ar e mar”, de Maurício Dias,

Carta Capital, 9 de abril de 2003.
2 Metrópole Corporativa  Fragmentada, Milton

Santos, ed. Nobel, 1990, pg. 62.
3 De aviãozinhos a soldados: o crescente

envolvimento de crianças nas lutas de grupos armados

do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, Luke Dowdney,

in Insegurança Pública, vários autores, ed. Nova

Alexandria, 2002, pg. 124.
4 Juventude pobre urbana, Ana F. Neto e Consuelo

Quiroga, in Linguagens da Violência, vários autores,

ed. Rocco, 1999, pg. 229.
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No momento em que a cidade de São
Paulo tentava despoluir visualmente a paisagem
do centro, direcionei minhas atenções aos out-

doors ou - para me engajar ao movimento francês
– aos “cartazes expostos em vias públicas”.
Queria enxergar o que escondiam da paisagem
urbana. Percebi que, enquanto muitos detalhes
arquitetônicos ficavam invisíveis atrás desses
cartazes, outros, por outro lado, revelavam uma
mudança de comportamento. Essa mudança ficou
visível na abordagem e no tratamento dispensado
à imagem feminina. Para ilustrar essa
observação, escolhi dois cartazes de uma série
que fotografei, sem adotar nenhum critério
científico, apenas uma seleção aleatória.

Encontrei um deles localizado na Avenida
Bernardino de Campos, nas proximidades da
Praça Oswaldo Cruz. A cor vermelha
predominava naquele cartaz e seu fundo preto,
no instante em que o avistei, confundia-se com a
escuridão da noite. Ao me aproximar, percebi que
se tratava de um anúncio da marca M.Officer
contendo duas mulheres vestidas de vermelho.
Logo me lembrei de uma aluna, que insistia em
conotar o vermelho como expressão de luta e
guerra. Voltei ao local para fotografar “the women

in red” (apenas uma homenagem a Stevie
Wonder), pois seria um bom exemplo para
discutir a presença de elementos plásticos na
composição da imagem. Afinal, tratando-se de
“cartazes expostos em vias públicas”, Coelho
Teixeira comenta que “...estando dentro de um

veículo em movimento e tendo de apreender uma
mensagem imobilizada numa parede, por
exemplo, o recurso primeiro do receptor será
tentar apreendê-la como se fosse um todo...”1.
Nesse caso, a cor vermelha desempenha um
importante papel no sentido de reforçar a
mensagem transmitida, unificando-a no “todo”
visível.

Observando-o à luz do dia, percebi um apelo
visual que ultrapassava “a linguagem da
sedução”2, própria  das imagens publicitárias. A
imagem mostrava um certo grau de intimidade
entre as duas mulheres, que mantinham um
olhar provocativo ou até mesmo, desafiador - e
ainda assim sedutor - direcionado ao observador.
Continuei atenta aos cartazes de rua em todos os
lugares por onde passava.  

A segunda imagem que uso como exemplo
apresenta duas jovens mulheres sorridentes,
muito próximas uma da outra, numa cena de rua
em que todo o fundo aparece desfocado. Na parte
direita do cartaz, sobre fundo preto, o nome do
produto: Nescafé, tendo logo abaixo o slogan da
campanha open up. O conceito é explicado no
rótulo do produto (a campanha foi feita em
tempos de globalização e, embora a foto do cartaz
tenha sido feita em Praga, República Tcheca, o
conceito foi encontrado em português, portanto,
sem pecados cometidos por uma possível má
tradução): “Ser open-up é ser o que você quiser,
quando você sabe o que quer. É poder escolher. É
dar mais sabor à vida”. Mesmo assim, fui buscar o
significado no Dicionário de Expressões Idiomáticas
Americanas – adoro Aurélios! –encontrando o

U m    o u t r o   o l h a r
sob re  a  imagem da  mu lhe r  na  m íd i a
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significado de open-up como: abrir; revelar, confessar. 
Tendo conhecimento da natureza intencional

da imagem publicitária, o cartaz do Nescafé
oferece aos seus “leitores” uma conotação
ambígua. A empresa, com o intuito de levar o
consumo do produto às ruas, introduzindo no
mercado máquinas de café instantâneo, oferece a
imagem de duas jovens num momento de
descontração e cumplicidade. Uma delas segura
um caneca na mão, “dando mais sabor à vida” –
com Nescafé, naturalmente. Porém, os momentos
saborosos da vida feminina vencem os limites do
alegre café da manhã em família – marido e filhos
– e sai às ruas. Abre as portas do ambiente
doméstico e invade os espaços públicos. Até
então, nada de novo, pois são as manifestações
sociais e culturais que alimentam a publicidade.
No entanto, a imagem feminina no cartaz de
Nescafé transmite liberdade também nas suas
escolhas, não apenas na hora de tomar um café,
mas na escolha de uma companhia. Nesse
“momento Kodak”, a mulher está acompanhada
de uma outra mulher.

No cartaz apresentado pela marca M.Officer, a
idéia de liberdade se repete: na escolha da roupa,
na liberdade de movimentos. Movimentos em
direção ao outro – a outra – onde os corpos se
confundem. Movimentos oferecidos pela roupa,
que acompanham os movimentos da moda
através dos séculos. Dizem que a moda é cíclica e
o que vemos nessas imagens é a reciclagem -
afinal, reciclar está na moda - de
comportamentos que um dia foram “avant-

garde”. Basta ir ao cinema e assistir “As horas”,
de Stephen Daldry ou “Frida”, de Julie Taymor.
Os filmes mostram alguns exemplos de mulheres
que, de alguma forma,  romperam com os padrões
de sua época.  

Esse outro olhar sobre a mulher passou a
ocupar espaço na mídia. Em janeiro de 2001 a
revista do L’express publicou a matéria de capa
sob o título: “Vive les femmes!”, tendo como uma
das ilustrações uma releitura feita por François
Gigot de “O banho turco” de Ingres, de 1863. Os
exemplos não param aí e vão de novelas da Globo
a displays em lojas. Nesta terceira imagem, por
exemplo o vermelho está na moda. Cor forte e
vibrante: cor da sedução. Sedução que a própria
mídia nos oferece ao transformar tabu em
glamour. Transformação superficial, que nos
afasta da realidade ao manter os padrões de
beleza por ela impostos.

Com muita sutileza a mídia explora o cotidiano
e o transforma em moda. Sem agredir, sem
transgredir e sem se comprometer. Bebe em
outras fontes e foge do lugar comum ao  embalar
o produto com um novo rótulo e expô-lo de cara
nova. Mas numa sociedade onde o importante é
“estar na mídia”, só nos resta aplaudir e dizer:
“Vive les femmes!”3

Notas:

1 COELHO, José Teixeira. Semiótica, Informação e

Comunicação. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1996.
2 MARCONDES FILHO, Ciro. A Linguagem da

Sedução. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1988.
3 L’express n. 2586 du 25 au 31 janvier 2001.
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O Brasil comemorou o octogésimo
aniversário da Semana de Arte Moderna, evento
cultural realizado na cidade de São Paulo em
1922, que foi a mola propulsora para a arte
contemporânea brasileira. 

A Coleção Pirelli/Masp, que completou dez
anos em 2001, destaca uma arte, visual e criativa
de grande importância para o Brasil do pós-
Modernismo - a fotografia. 

O artista fotógrafo Geraldo de Barros, um dos
representantes dessa coleção, tem três trabalhos
fotográficos adquiridos e conservados no acervo
do Museu de Arte de São Paulo.

Nasceu em Xavantes, São Paulo, em 1923, e
morreu em 1998. Entrou para Foto Cine Clube
Bandeirante em 1947, sendo um dos
participantes do grupo Os Pioneiros. Em 1948,
conhece o crítico e ensaísta Mario Pedrosa que o
inicia na Teoria da Gestalt(1)  (Teoria da Forma),
mudando e influenciando sua vida intelectual e
artística. Em 1949, foi convidado pelo professor
Pietro Maria Bardi, diretor do MASP, a organizar
um laboratório fotográfico no Museu e, no ano
seguinte, fez uma exposição chamada Fotoforma.
Em 1951, transfere-se para Paris, após ganhar
uma bolsa de estudo do governo francês por esta
exposição.

Para Geraldo de Barros a fotografia 
"é um processo de gravura. Defendi

esse pensamento quando tentei

introduzi-la como categoria artística,

na 2ª Bienal de São Paulo. Acredito

também que é no 'erro', na exploração

e domínio do acaso, que reside a

criação fotográfica. Me preocupei em

conhecer a técnica apenas o suficiente

para me expressar, sem me deixar

levar por excessivos virtuosismos.

Sempre trabalhei com uma câmera

Rolleiflex, de 1939, que me possibilita

duplas ou mais exposições do filme, o

que me permite compor quando

fotográfo. Acredito que a exagerada

sofisticação técnica, o culto da

perfeição técnica, leva a um

empobrecimento dos resultados, da

imaginação e da criatividade, o que é

negativo para a arte fotográfica.

O lado técnico não faz senão

duplicar nossas possibilidades de

descoberta. Não sou pintor senão no

momento de bater a fotografia, de

escolher meu ângulo, meu plano. Em

seguida, durante todo o tempo em que

a objetiva funciona, eu faço um

trabalho de composição independente

do que escolhi como assunto, no qual o

único guia é o ritmo, o contraponto, a

harmonia plástica. A fotografia

abstrata pode atingir alturas

musicais."(2)  

Na foto 1, exposta no MASP, representa a
exposição denominada Fotoforma, de 1950.
Geraldo de Barros, entre outros fotógrafos da
época, inaugura uma nova maneira de abordar a
fotografia. Ele apresenta um trabalho ligado ao
movimento construtivista, em que a técnica
usada é a superposição de imagens no fotograma.
A imagem de Geraldo de Barros resgata um
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Foto 1: Fotoforma, 1950
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período em que a fotografia, no Brasil, começa a
ser usada como forma de expressão e introduzida
em museus, galerias e bienais. 

Na exposição Fotoforma, onde 
"as fotos foram combinadas sobre

suportes especialmente projetados, que

além de modificarem a percepção das

fotos isoladas, propunham uma

organização construtiva do espaço

mais amplo"(3),

ele confirma a ruptura da fotografia com o
realismo. Utiliza-se de um novo espaço/tempo no
qual somente a fotografia permite tal intervenção
e apresenta-nos uma imagem com equilíbrio,
forma e simetria.

Em 1951, data da foto 2, a técnica usada por
Geraldo de Barros foi a de superposição de
imagens no fotograma para dar uma nova
referência às linhas, formas, texturas, luz e
sombra apresentando a partir do real uma nova
estética tornando, assim, a imagem abstrata.

Na foto 3, 'Movimento Giratório' de 1952,
Geraldo de Barros utiliza uma cópia de um
negativo recortado e prensado entre duas placas
de vidro. Nesta busca através de novas técnicas,
em laboratório, ele apresenta diferentes
percepções e estéticas que darão um novo
conteúdo à representação fotográfica. Vemos uma
nova realidade onde a textura e as formas
geométricas dominam a composição. 

Nestas três imagens Geraldo de Barros

constrói um novo referencial e  uma nova
percepção estética na década de 50. Em outras
palavras: 

"a fotografia moderna atingiu e

transformou os conceitos de sujeito e

objeto que a perspectiva renascentista

nos havia legado. Efetivamente não se

tratava de negar esses conceitos, o que

não seria possível, uma vez que se

utilizava ainda da perspectiva.

Procurava-se relativizá-los e,

conseqüentemente, adaptar a

fotografia às transformações sociais e

tecnológicas da modernidade."(4)  

Nesta época o fotógrafo pensa, observa, analisa
e critica o mundo através da fotografia, que é a
sua ferramenta de expressão. 

Notas:

1 - ARNHEIN, Rudolf. Art and Visual Perception.

Berkeley University of California, press 1954.

2 - BARROS, Geraldo de. Fotoformas, Museu da

Imagem e do Som, Secretaria da Cultura, Raízes, 1994,

São Paulo.

3 - COSTA, Heloise & RODRIGUES Renato. A

Fotografia Moderna no Brasil. Rio de Janeiro,

FUNARTE - IPHAN, UFRJ, 1995. p.53.

4 - Idem , ibidem, p.99. 
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O avanço das tecnologias de
informação permitiu a aceleração dos processos
de comunicação, e como conseqüência,  a
mudança das redes de relacionamentos empresa-
pessoa-mídia. Hoje, é impossível que
acontecimentos que possam ter algum interesse
para o público e tragam retorno financeiro às
empresas de comunicação, não tenham
veiculação imediata. A velocidade de reprodução
da informação e a  possibilidade de exposição na
mídia em dimensões antes inimaginadas, exige
de empresas e pessoas, comportamentos  que
estão longe de nossa comum humanidade. A
imposição social por melhoria constante e
princípios éticos elevados, aliados à grande
capacidade de veiculação da informação, levaram
o público a induzir que empresas e pessoas devem
ter padrões perfeitos de comportamento.
Exigência titânica, baseada na construção de um
ideário humano distante da realidade. Entenda-
se por titânico, comportamentos que estão
próximo dos deuses primitivos, cujas
manifestações são sempre idealizadas,
exacerbadas e obsessivas.

A busca por aparições na mídia passa
insuspeita pela lógica da perfeição e, na maioria
das vezes, sem o conhecimento a respeito das
regras para a visibilidade, num jogo controlado
pelos canais da mídia e pautado por interesses
nada conciliadores e convergentes. O apetite
gerado com a aceleração dos processos
tecnológicos vem proporcionando a volta de um
modelo similar ao das arenas romanas, onde

pessoas eram martirizadas por suas escolhas ou
por seus erros.  

O imediatismo e a simultaneidade impostos
pelas novas tecnologias, segundo Norval Baitello
Junior, em seu artigo “O tempo lento e o espaço
nulo, mídia primária, secundária e terciária”,
levaram a alterações comportamentais
importantes, inaugurando a conservação da
presença, por meio de imagens e de som, criando
um eterno presente. Este movimento de
aceleração da realidade e de conservação do
presente obriga o homem ao aperfeiçoamento
inumano, distante da realidade, levando-o ao
esquecimento da sua própria condição de
falibilidade. 

Nesse sentido, somos levados a pensar que
vivemos em plena “Sociedade de Controle”, Gilles
Deleuze, (Sobre as Sociedades de Controle,
Conversações, 1994), ou segundo Guy Debord, na
“Sociedade de Espetáculo” (A Sociedade do
Espetáculo, comentários sobre a sociedade do
espetáculo,1994), porque sem permissão,
penetramos na vida e nos problemas de empresas
e pessoas com tal profundidade, exatidão e
velocidade, de forma tão devastadora, arrojada e
espetacular, que problemas anteriormente
resolvidos no âmbito doméstico, hoje são
colocados a julgamento e ao flagelo público,
muitas vezes sem que os envolvidos tenham
tempo de se posicionar.

Por outro lado, as novas tecnologias, a
velocidade dos canais de informação e a
competitividade de mercado criaram uma tal
necessidade de “estar” na mídia, que não fazer
parte deste processo, aparentemente, pode

A  E m p r e s a ,  A  P e s s o a ,
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dificultar em muito o sucesso de uma empresa ou
pessoa. Para a maioria do  público e das
organizações, não ter o que informar equivale a
não existir. A informação passou a ter o caráter de
mercadoria, fazendo parte do gigante midiático
criado com a invenção da Internet.

Debord (1997: 146) comenta:
“Qualquer um pode aparecer no

espetáculo para exibir-se

publicamente, ou às vezes por ter-se

envolvido secretamente em uma

atividade bem diferente da

especialidade pela qual era então

conhecido. Quando a posse de um

‘status mediático’ assume importância

muitíssimo maior que o valor daquilo

que se foi capaz de fazer realmente, é

muito normal que esse status seja

transferível com facilidade e confira o

direito de brilhar, de modo idêntico,

em qualquer lugar”.

Para que a empresa ou pessoa preencha as
qualidades necessárias para participar desse
circo midiático, torna-se necessária, a criação de
uma imagem com a qual possa ser conhecida. A
imagem não é de modo algum fruto de uma ou
outra característica isolada, mas de uma rede de
considerações elaboradas mentalmente pelo
público e que, muitas vezes, estão distantes de
sua verdadeira realidade. Hoje, a aparência
precede a qualidade, a seriedade e a competência.
Maffesoli (2001:146) diz que o impacto da
aparência é perceptível em todas as situações da
vida social e nada que diz respeito à relação com
os bens, ao sexo ou à palavra escapa à sua
influência.  

A imagem antes da evolução das tecnologias de
informação tinha sua construção baseada não no
imaginário, mas no histórico construído ao longo
dos anos de existência e em função da capacidade
de desempenho da organização e da pessoa. Hoje,
o cenário mudou, quanto mais visível for a
organização ou o indivíduo, maior sucesso. Isto se
impõe como uma lei que não permite que
empresas e indivíduos disponham de tempo para
a construção e estruturação de uma imagem
sólida. 

A visibilidade imprescindível para o sucesso
dos negócios, mudou a relação entre o público e o
privado, nessa busca existe cada vez menos
espaço para que as decisões e os movimentos

fiquem circunscritos ao âmbito de interesse das
organizações e pessoas. 

O privado se mistura cada vez mais com o
público, exigindo a divulgação de condutas que
seriam de caráter particular, em público. A
discrição, antes entendida como sinônimo de
competência e elegância, é colocada em cheque na
“Sociedade do Espetáculo”. 

Para Debord (1997:171):
“(...) O espetáculo nada mais seria

que o exagero da mídia, cuja natureza,

indiscutivelmente boa, visto que serve

para comunicar, pode as vezes chegar

a excessos. Freqüentemente, os donos

da sociedade declaram-se mal servidos

pelos seus empregados midiáticos; mas

ainda, censuram a plebe de

espectadores pela tendência de

entregar-se sem reservas, e quase

bestialmente aos prazeres da mídia.

Assim, por trás de uma infinidade de

pseudo-divergências midiáticas, fica

dissimulado o que é exatamente o

oposto: o resultado de uma

convergência espetacular buscada com

muita tenacidade.(...)”.

Esta convergência tem levado a mídia a ser
apontada como grande vilã de histórias trágicas.
Um exemplo que se tornou clássico foi a
perseguição a que se lançaram os jornalistas,
atraídos pelo interesse que geravam as notícias e
as imagens a respeito da Lady Diana,
culminando no acidente que causou sua morte. 

Ramonet (1999:30) em seu livro “A Tirania da
Comunicação”, coloca a importância da rede
americana CNN e sua capacidade tecnológica de
transformar um acontecimento – crise do Iraque,
processo O.J. Simpson, funeral de Lady Diana,
caso Clinton-Lewinsky – em caso central do
planeta, obrigando todos os outros meios de
comunicação a seguir e amplificar a importância
de um fato, confirmando sua gravidade e
tormando urgente a resolução do problema. 

Na busca pela visibilidade, sucesso e tragédia
acabam como faces de uma mesma moeda,
lembrando o hábito romano, citado pelo poeta
Juvenal, do “pão e circo”. Inúmeras situações
transformam atitudes humanas de romances
adocicados em histórias violentas, empresas
poderosas em perdedoras, cidadãos honestos em
grandes corruptos, como exigência do público. 
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É necessário lembrar que o sucesso transitório
criado pelo boato, pelo crime, pela desordem é
também passível de guindar pessoas e negócios à
grande exposição, desde que esta visibilidade seja
feita através da sordidez, expondo a miséria
humana. Casos como o da estudante Suzane
Richthofen (2002) que assassinou os pais, do
professor que colocou uma bomba em um dos
aviões da empresa aérea TAM (1997) e outros
mais que popularizaram pessoas por seus erros,
ou como no caso da Escola de Base (1994), por
boato maldoso.

A exposição na mídia, em momento
desfavorável, pode deixar marcas profundas nas
organizações e as pessoas envolvidas numa
determinada crise. É como uma cicatriz que as
acompanhará para o resto de suas existências,
podendo as suas histórias serem usadas para
lembrar o público ou reforçar uma nova história
equivalente. 

O sucesso que costuma ser tão festejado, tem a
crise como seu reverso. Assessorias de
comunicação são chamadas cada vez mais para
fazer com que seus clientes façam parte do grupo
seleto com acesso à mídia. Porém, deixam de
avisar seus clientes sobre o custo da visibilidade;
criada, muitas vezes, sem sustentação. 

A imagem passou a receber a atenção também
dos “gurus” de revistas executivas, que sob o
pretexto de ajudar pessoas a encontrarem seus
empregos, tratam o tema imagem-aparência
pessoal como um produto. Textos publicados em
revistas destinadas a executivos, como na revista
Você S.A (12/12/2002) levam-nos a crer que nada
resta às pessoas além de se lançarem como
produtos de consumo que podem se tornar
obsoletos ou sem utilidade :

“Na verdade, somos marcas

multimídia, gerando impacto o dia

todo. Temos um DNA de marca, um

equity como as marcas famosas,

geramos lembrança e tudo mais.

Alguns de nós somos considerados

marcas líderes em seus segmentos,

outros marcas talibãs, marcas de

segundo ou terceiro time. Uns vão

acabar naquele velho balaio de

calçada, do tipo leve três pague dois

que a gente conhece bem, irão perder a

validade e entrar num tipo de

liquidação qualquer”. 

Virtudes anteriormente reconhecidas -
honestidade, bondade, inteligência - não são
condicionantes na construção da imagem. Hoje, o
que importa é o que aparece e como aparece.
Considerações sobre a importância da percepção
da aparência não são novidade; Maquiavel, no
século XVI, fez a seguinte observação: 

“A maior parte dos homens se

contenta tanto com o que parece

quanto com o que é, com freqüência

mesmo, eles se põem em movimento

mais pelas coisas que parecem do que

pelas que são.”

Os antigos sistemas regulamentadores da
valorização  de uma empresa e pessoas sofreram
um corte abrupto pela aceleração imposta ao
homem através das novas tecnologias,
transformando a comunicação numa ferramenta
imprescindível e perigosa para se fazer parte do
tecido social. A correspondência da realidade com
as necessidades da mídia tornaram a
superficialidade uma exigência da visibilidade,
uma vez que o aprofundamento rompe com a
imagem titânica da perfeição.  Num círculo onde
impera o sórdido, o caótico e o imoral, todos são
prisioneiros e parceiros nas suas necessidades. 
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O instrumental jornalístico como forma de

persuasão publicitária

Ao desenvolver esta pesquisa, partimos em
busca de alguns elementos comuns ao jornalismo
e à propaganda que poderiam estar contidos no
processo de construção do discurso da
propaganda eleitoral gratuita do então candidato
à presidência da república Fernando Henrique
Cardoso, na campanha da reeleição de 1998. No
decorrer do trabalho foi possível observar que
tanto o jornalismo quanto a
publicidade/propaganda apareceram de uma
forma híbrida. No caso do jornalismo, ao
confrontarmos a (s) sua (s) definição (ões) com as
técnicas utilizadas nos programas observamos a
impossibilidade de considerá-lo como autêntico e
verdadeiro. Encontramos apenas a absorção de
técnicas do jornalismo, que são utilizadas com
doses de persuasão, sedução e coação, elementos
do sistema estrutural da propaganda. Foi usada
a forma jornalística para dar um efeito de
credibilidade, mas as reportagens, por exemplo,
apresentaram outra posição enunciativa. Não
foram ouvidos os dois lados da questão, como é
comum no jornalismo. Já no que se refere à
publicidade/propaganda as técnicas utilizadas
como jingles, clips, comerciais, entre outras,
tiveram um forte conteúdo ideológico no lugar do
apelo comercial, como é comum na forma
publicitária convencional.

Fundamentações teóricas

Jornalismo - é uma atividade profissional que

tem como objetivo a apuração, o processamento e
a transmissão periódica de informação da
atualidade para o grande público ou para
determinados segmentos desse público, através
de veículos de difusão coletiva. A informação
jornalística difere da informação publicitária por
seu conteúdo e pela finalidade de sua
transmissão e pela exigência de periodicidade.
(RABAÇA, Carlos Alberto, BARBOSA, Gustavo,
1987, p.346)

Encontramos outras definições para o
jornalismo, como por exemplo as utilizadas pelo
professor Manuel Carlos Chaparro, do
Departamento de Jornalismo da USP. Chaparro
estabeleceu:

“1-) o jornalismo é um processo social de ações

conscientes, controladas e controláveis - portanto,

fazeres combinados com intenções;

2-) porque as ações são conscientes, controláveis

e intencionadas, cada jornalista é responsável

moral pelos seus fazeres;

3-) sem a intenção se refere unicamente à

execução de um fazer, então as intenções dos

fazeres jornalísticos estão necessariamente

vinculadas aos motivos éticos próprios do

jornalismo”. (CHAPARRO,1994, p.p. 21 e 22)

Publicidade/Propaganda - é a comunicação
persuasiva, ou o conjunto de técnicas e atividades
de informação e de persuasão, destinadas a
influenciar as opiniões, os sentimentos e as
atitudes do público num determinado sentido. É
também a ação planejada e racional,
desenvolvida através de veículos de comunicação,
para a divulgação de vantagens, das qualidades e

O  D i r c u r s o  d a  R e e l e i ç ã o
ent re  a  Propaganda  e  o  Jo rna l i smo  
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da superioridade de um produto ou serviço, de
uma marca, de uma idéia, de uma doutrina, de
uma instituição etc. Pode ser o processo de
disseminar informações para fins ideológicos
(políticos, filosóficos, religiosos) ou para fins
comerciais. (RABAÇA, BARBOSA, 1987, p.481)

Intertextualidade - se refere aos fatores que
tornam a utilização de um texto dependente de
um ou mais textos previamente existentes. De
acordo com Beaugrande e Dressler, a
intertextualidade compreende as diversas
maneiras pelas quais a produção e recepção de
dado texto depende do conhecimento de outros
textos por parte dos interlocutores. (apud Koch,
1989, p.88)

Polifonia - ou como pode ser chamada,
também, a dupla enunciação, quando assinala a
existência de dois locutores distintos,
(FOUCAULT, 1996, p.49) é uma das propriedades
fundamentais para a composição ou criação do
discurso político. No processo polifônico,
conseguimos identificar o implícito, o oculto
numa recepção aparente e simplificada. O termo
é empregado para caracterizar um certo tipo de
texto em que se deixam entrever muitas vozes,
por oposição aos textos monofônicos, que
escondem diálogos que os
constituem.(FOUCAULT, 1996, p.49)

Isotopia - é a característica que dá coerência
semântica a um texto. O que faz dele uma
unidade é a reiteração, a redundância, a
repetição, a recorrência de traços semânticos ao
longo do discurso. Serve para reforçar um mesmo
significado no decorrer de um discurso, utilizando
palavras sinônimas ou a redundância, pois à
medida que se repete uma palavra é possível
reforçar uma idéia, ou um conjunto de idéias.

O termo isotopia vem da física de isótopo, que
serve para designar elementos do mesmo número
atômico, mas de massas diferentes. Como têm o
mesmo número atômico, ocupam um único lugar
na tabela de Mendelejev. Para a lingüística o
termo foi adaptado para identificar a recorrência
do mesmo traço semântico ao longo de um texto.
(FIORIN, 1989, p. 81)

A linguagem não-verbal é utilizada para
transmitir informações sem palavras. Assim,
todas as informações que podemos saber a
respeito de uma pessoa sem que ela nos conte são
parciais, como a cor da roupa, a marca, o tipo de
perfume, a cor dos cabelos, etc.

Foram adotados para a leitura discursiva os
procedimentos apoiados em fundamentos teóricos
apreendidos nas Ciências da Linguagem e Teoria
da Comunicação, com ênfase na interação de
recursos da leitura verbal e não-verbal. As noções
de Intertextualidade, Polifonia e Isotopia foram
utilizadas para permitir a descoberta de outros
sentidos discursivos nas formas de realização da
propaganda política e do jornalismo.

A seleção dos programas para a leitura teve um
grande leque de opções, pois foram produzidos ao
todo 40 programas no decorrer de toda a
campanha. Para delimitar essas possibilidades,
optamos pela eliminação dos programas
denominados “Boa Tarde Brasil”, que foram
exibidos sempre no horário da tarde, por
tratarem-se de uma espécie de talk show –
programa de entrevistas, que receberam
personalidades de diversas áreas para comentar
as características positivas do candidato e não
tinham elementos de teor jornalístico, conforme
nosso objetivo. A escolha dos programas
exemplares, foi efetuada a partir dos princípios
apreendidos nas teorias estudadas, observando
os desencadeadores de isotopias, ou seja, os
programas que continham temas e formas
estruturais que se repetiam em praticamente
todos. Com relação aos temas, estavam
disponíveis programas temáticos sobre: O Plano
Real, Desemprego/Emprego, Educação, Saúde,
Transporte, Propostas de Governo, Nordeste e
Agricultura.

Dos programas selecionados para a leitura, os
que se mostraram mais representativos foram: o
nº 2 por se tratar de uma espécie de cartão de
visita aos eleitores, o nº 4 por trazer as primeiras
promessas, ou propostas de campanha do
candidato, e o nº 40, por representar “a última
bala atirada em direção ao eleitor”, ou seja, o
último contato televisivo do candidato com o
eleitor.

O discurso de campanha de reeleição de
Fernando Henrique Cardoso se caracterizou por
utilizar o símbolo da mão como procedimento da
linguagem não-verbal dominante. Ela sintetizou
o gesto de chamamento ao povo brasileiro para
aderir às propostas ou promessas do candidato e,
ao mesmo tempo, por conter a representação
visual das cinco diretrizes prometidas, nos cinco
dedos. A mão foi cantada, levantada, convocada,
ressaltada em todos os programas e das mais variadas
formas, comunicando a mesma significação.
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“ Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá.

Vamos seguir nosso caminho, vamos lá.

Pra avança, seguir em frente

Fernando Henrique Presidente.

Levanta a mão ele vamo lá,

o Brasil tá caminhando e não pode pará.

Quero avançar, seguir em frente

reeleger Fernando Henrique presidente.

Ele plantou a semente do futuro.

É o pulso firme nesse tempo turbulento.

Está fazendo o Brasil pra todo mundo,

mais felicidade é construção que leva tempo”

Os temas básicos e necessários para toda
população, como educação, emprego, agricultura,
segurança e saúde foram exaustivamente usados
e, em alguns momentos, aludidos a cada um dos
dedos da mão, reiterando a significação da
campanha para o primeiro governo em 1994. 

O Plano Real foi outro desencadeador isotópico
da campanha, tendo como base a estabilidade
econômica do Brasil, através do Real, uma
criação de FHC enquanto Ministro da Economia,
ainda no governo de Itamar Franco. O Real foi
representado como moeda de troca e condição
para os eleitores continuarem tendo acesso a
bens materiais, casa, terra etc. E, caso FHC não
fosse reeleito, o destino do Real e da nação seria
incerto, pois só ele poderia dar continuidade a
tudo que o povo brasileiro havia conquistado.
Este efeito de sentido foi reiterado
exaustivamente como técnica de persuasão.

Um paralelo que caracterizou esta campanha
foi o da vida social antes de FHC e durante o seu
governo, mostrando um Brasil anterior como
atrasado e com problemas em vários setores
básicos, apresentando estatísticas e comparações
para criar o efeito racional de verdade.

A solução para o principal problema que o país
enfrentava na época, o desemprego, só poderia vir
com a reeleição de FHC, através das propostas
concretas que incluíam: o programa “Meu
Primeiro Emprego”, a prioridade para a pequena
e média empresa e mais dinheiro para a
qualificação de trabalhadores. O candidato
prometeu treinar e qualificar dezessete milhões
de trabalhadores. FHC também utilizou de uma
tática que os marketeiros políticos chamam
“vacina”, ao deixar claro que desemprego era um
problema mundial, para tentar se eximir de
qualquer tipo de responsabilidade ou contra-
atacar os adversários que poderiam tentar culpá-
lo pelo problema.

Tudo o que foi mostrado teve uma comprovação
oficial: quando se mostrou uma pesquisa, foram
utilizados órgãos confiáveis como o IBGE ou
outros equivalentes. Quando se tratou de
benefício para o povo, foram incluídos
depoimentos de representantes do mesmo, das
mais variadas regiões do país, mostrados como
comprovadores dos benefícios recebidos. Já com
relação aos opositores, todos os argumentos que
eles poderiam vir a usar para culpá-lo, por algo
que ainda não havia sido feito, eram minimizados
através de contra-argumentos ou explicações
como, por exemplo, a falta de tempo para que
aconteça tudo em decorrência de outros projetos e
obras em andamento. Este procedimento camufla
o discurso autoritário que impede o diálogo. Uma
outra explicação dada para esta situação é muito
simples e chega até a nem ter muito sentido,
porém nela prevalece uma carga emocional
significativa. Através de um ator de meia idade
foi passada uma justificativa para a falta de
empregos no país: “um país jovem como nosso ta

todo dia colocando mais gente no mercado de

trabalho; jovens mulheres que passaram a

FACOM - no: 11 - 2o semestre de 2003

655

A mão levantada e a música tema da campanha

O ator fala sobre o desemprego no

programa de TV de FHC



trabalhar fora.. por isso é preciso estar sempre

gerando mais e mais empregos”. (Programa n.º 4)
A cultura popular também foi representada

durante toda a campanha de FHC. A
intertextualidade de canções com letras de
músicas conhecidas em todo país e a participação
de cantores populares como Dominguinhos,
ressaltaram ainda mais o objetivo do candidato
em identificar-se com camadas menos
favorecidas e informadas da população.

O discurso ganha um tom autoritário quando
são utilizados os verbos na ordem direta, frases
de efeito e chamadas de ordem, como por
exemplo: “quem derrubou a inflação vai vencer o

desemprego. Avança Brasil”. E também, em:
“Comigo a inflação não volta. Comigo não haverá

sustos nem sobressaltos. Comigo não tem pacote”.

O recurso da coação é sutilmente mostrado
quando se apresenta tudo que o país teria
conquistado plenamente com o governo Fernando
Henrique, como por exemplo, a estabilidade
econômica, a educação, a reforma agrária, a
saúde etc, e que depois tudo isso poderia
retroceder caso ele não fosse reeleito.

Foram criados roteiros para a construção de
elementos nucleares básicos formadores e
representativos da ordem social como o trabalho,
a família, a competência, a economia, entre
outros. O processo de edição dos programas
obedeceu à seleção de estereótipos de cada um
destes elementos.

O que se costuma identificar no jornalismo
como polifonia, ou seja, várias vozes conflitantes,
caracterizando o discurso polêmico e democrático
ou em oposição, na grande maioria das vezes não
passou de um recursos técnicos e procedimentos
aparentes no discurso de FHC. Todo o processo
discursivo e visual integrado mostrou pessoas de
diferentes regiões e classes sociais, porém o seu
discurso originava-se de posições enunciativas
monofônicas, que visavam o apoio a FHC.
Ninguém contestava realmente ou criticava seus
atos. A polifonia foi identificada em algumas
contradições, como a cena em que o apresentador,
diante de um gráfico ao fundo, com dados do
IBGE sobre o desemprego, afirma que Fernando
Henrique manteve os níveis históricos do Brasil
em 4%, mas ao contrário do que estava sendo dito
o gráfico mostrava, naquele momento, o mais alto
índice da história do país: 6,72%. (Programa n.º 4)

Neste conjunto de Programas de Campanha
Eleitoral concluímos que predominância da

produção de sentidos recai sobre os princípios da
propaganda e os recursos jornalísticos foram
utilizados para criar em “efeito de verdade”, como
instrumentos formais de persuasão.

A validade deste trabalho está na possibilidade
de reafirmar que cada prática midiática parte de
uma posição enunciativa determinada pelo
sentido de sua função social diferenciada,
embora, aparentemente possa ter utilizado
recursos formais e técnicas comuns. Cada meio
de Comunicação Social (como o Jornalismo e a
Propaganda) tem uma responsabilidade e uma
ética específicas, ao reconstruir sentidos
integrados na linguagem verbal e não-verbal.
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Ah, esses nossos olhos ocidentais... O que será
que escapa de nossa percepção, quando
caminhamos pelas ruas de cidades da Índia e nos
deparamos com pessoas vivendo em condições
que, para nós, do Ocidente, são impensáveis? 

Uma população imensa, quase 7 vezes maior
do que a brasileira, extremamente pobre, vivendo
pelas ruas, dormindo pelas ruas, amontoadas.
Pessoas convivendo com o lixo esparramado pelo
chão, sem qualquer cuidado; convivendo com
ratos enormes, quase do tamanho de nossos
animaizinhos de estimação. Pessoas
aparentemente saudáveis misturadas a leprosos.
Pessoas... adultos e crianças, um número imenso
de crianças.

E nossos olhos ocidentais vão perscrutando os
seus rostos, os seus olhos, à procura de revolta,
da não aceitação, da resistência contra toda essa
situação. Nossos olhos ocidentais buscam esses
sinais tão nossos conhecidos e se deparam com
imensos olhos escuros doces, amorosos e gentis.
Olhos, que antes da boca se manifestar, já o
acolhem sorrindo. 

De onde provém toda essa gentileza nos gestos,
nas palavras, no olhar num ambiente às vezes tão
desolador? 

E o que dizer das cores, a profusão de cores nas
roupas (parecem estar sempre preparados para
uma festa) e no comércio pelas ruas? A Índia é um
caleidoscópio.

E torno a perguntar: o que há por trás de tudo
isso que nossos olhos ocidentais não conseguem
captar? 

Pelas estradas, de Bombaim a Monte Abu,
onde se localiza a sede da Organização Brahma

Kumaris, a miséria do país é evidente, mas as
pessoas sorriem. Nas cidades, ao se transitar
pelos bairros pobres, um amontoado de casebres,
de portas e janelas, as pessoas correm para a rua
esperando ser fotografadas. A Índia é uma
fotografia...

As pessoas se mostram com o maior prazer,
desejam ser registradas em seu melhor momento,
seu momento mais luminoso. As crianças até
pedem dinheiro, mas se não o recebem, também
não insistem. Não se sentem rejeitadas

Índia... um país onde sempre parece haver
alguém carregando uma bilha de água para casa;
um país recortado por imensos rios, rios
sagrados, mas que tem na água potável um de
seus artigos mais preciosos; um país onde vacas
são animais sagrados, respeitados, porque
conseguem, ao se alimentarem de lixo e água
podre, produzir leite, que é alimento, que é
conhecimento, que é pureza. 

Qual a grande diferença entre eles e nós?
Nossas favelas, que consideramos miseráveis,
seriam profusamente ricas (com suas TVs,
refrigeradores, etc.) diante dos bairros pobres
hindus. No entanto, nestes não precisamos pedir
licença a um traficante para transitar por suas
ruelas.  Nossas crianças pobres perdem cada vez
mais cedo a inocência e no olhar, daquelas que
encontramos pelos semáforos das grandes
cidades, pode sentir um misto de tristeza, mágoa
e raiva por já se sentirem excluídas, rejeitadas.
Na Índia, por mais pobre a  criança seja, ela se
sente querida; sua família lhe dá atenção. 

A fome, tanto lá quanto aqui, é um flagelo. A
Organização Brahma Kumaris, em Monte Abu,
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desenvolve um projeto1 junto à comunidade, cujo
foco é educação e saúde. Esse projeto abrange
mais de 45 crianças que, além da formação
escolar,  recebem uma alimentação equilibrada e
saudável, muito embora aspectos relativos à
higiene ainda sejam precários. Os resultados já
são visíveis: crianças - algumas das quais
apresentavam peso e desenvolvimento
extremamente defasados em relação à idade –
mais saudáveis e felizes. O projeto conta com
uma professora, uma nutricionista (que busca
fornecer, através da alimentação, a quantidade
necessária de gorduras do leite, [além de outros
nutrientes essenciais) e um médico (que atende
semanalmente as crianças da escola).

Há também, em Monte Abu, um projeto de
Humanização Hospitalar, igualmente
desenvolvido pela Brahma Kumaris, no The

Global Hospital and Research Center, onde o foco
é a meditação e a realização do projeto está
totalmente a cargo da equipe multidisciplinar do
hospital.

A citação desses trabalhos pode dar a impressão
de que o problema da miséria hindu está sendo
equacionado. E, em certa medida, está. Mas isso é
apenas uma gota num oceano de extrema pobreza.
Nossos olhos ocidentais enxergam a imensa maré de
detritos espalhados pelas ruas, a sujeira,  a falta de
água, de alimentos, de recursos.

O que faz um país tão pobre produzir uma
bomba atômica em vez de alimentar seus
cidadãos? Os governantes desse país talvez
tenham uma visão mais ocidental do mundo do
que aquela da população. 

Certamente nossas mentes ocidentais, que
rapidamente racionalizam tudo, dão o
diagnóstico: falta informação! E me vem à
memória uma cena, por mim testemunhada, de
uma turista oferecendo um lenço de papel a um
pai hindu, para que ele limpasse o nariz de seu
filho. Obviamente ele não sabia o que fazer com o
lenço e nem a maneira certa de utilizá-lo, já que,
culturalmente, encaram como naturais e de modo
algum constrangedoras todas as substâncias
(sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas)
expelidas pelo corpo. 

Sim! Certamente falta informação. Mas que
informação? O mundo se tornou uma aldeia. Mas
temos o direito de alterar, seja de que modo for, a
cultura de um povo? É óbvio, para qualquer sã
consciência, que alimentar-se de maneira
adequada, tomar banho, cuidar do lixo, evitar
doenças, receber a educação formal necessária à
compreensão dos fatos mais elementares da vida
constituem metas de qualquer ser humano, desde
o bebê até o adulto, em qualquer parte do mundo. 

De que maneira a informação poderia ser
inserida dentro de um contexto de tamanha
pobreza, sem gerar a conseqüente revolta pela
incapacidade de se alcançar as metas por falta de
recursos?

E não viria esta informação “montada” no
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lombo da propaganda de produtos, cuja não-
obtenção acabaria por gerar insatisfação,
primeiro degrau da escalada da violência?

E o que nos faz pressupor que toda essa
informação global já não tenha lá chegado, uma vez
que até a tecnologia para a construção de
armamento pesado já chegou?

Obviamente a Índia detém esse conhecimento,
uma vez que possui grandes cidades, governo

estabelecido, boas universidades. Será assim tão
grande sua ausência de recursos? Se for, por que
desviar do povo esses recursos, voltando-os para
artefatos de destruição? Por que o povo não
reivindica?

E eis aqui o X da questão: o povo. Talvez  possamos
considerar essa situação simplesmente como uma
escolha do povo hindú. Pessoas que não se deixam
seduzir pelo brilho efêmero das coisas materiais, pois,
para elas, tudo neste mundo é maya, pura ilusão. O que
conta é a ação (Karma), aquilo que realizamos, que
plantamos hoje para colhermos no futuro. Baseia-se em
valores (conhecimento, paz, amor, pureza, felicidade)
que não podem ser mensurados. Talvez essa seja a
essência  de um povo pacífico,  amoroso, gentil, que, ao
olhar para o outro, busca mais encontrar a alma desse
outro... algo que nossos olhos ocidentais, quem sabe um
dia, possam captar, compreender e valorizar, algo que,
talvez,  por sua característica anímica, nos escape. A
Índia é um mistério...

Notas:

1 Este projeto é patrocinado pelo People Bright

Charital Table Foundation, do Canadá,que tem como

foco o Nutritional Program; foi iniciado em 2001, dentro

da escola local.
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Este epíteto cruel barrará a vida
artística de Lelia Abramo, impossibilitando-a de
pisar no palco por um longo período de vida. Ela só
o fará próxima aos 40 anos, quando alguns
membros da sua família já haviam falecido. 

Note-se que toda sua família era constituída de
militantes comunistas, da linha trotsquista que,
por coerência ideológica, vedando-lhe a
interpretação, confrontavam-se com princípios
marxistas.

Contrariamente, Wanda Lacerda, não só não foi
impedida mas foi incentivada pelos pais – ele fora

um dos 22 signatários do Manifesto do Partido
Comunista em 1922 – a tornar-se recitalista de
piano e estrela do cinema, teatro e televisão
brasileiro.   

A educação que vigorou durante os primeiros
350 anos da participação portuguesa no nosso
aculturamento poderia ser invocada como a
causadora desta distorção caso não soubéssemos
que no Reino o teatro abrigou a mulher no palco,
inclusive dando-lhe respeitabilidade, desde 1700.   

Não esqueçamos, porém, que São Paulo era
local distante e malvisto, onde o homem procriava
à vontade com a índia, na porta da casa ou pior,
ausentando-se por anos, desbravando o sertão
longínquo, restando para a imigrante branca os
deveres da lavoura, escravaria e defender a posse
da terra com o silvícola. Diante dessa situação, só
excepcionalmente se sentiria atraída pelo sul. A
Câmara Municipal de São Paulo, prevendo  uma
rápida missigenação indígena, que julgava nociva,
invocava repetidamente à Coroa que enviasse
mais colonizadores, ainda que bandidos ou
mulheres de má fama.

Os poucos e poucas que aqui acorreram
deveriam habitar áreas portuguesas de forte
tradição muçulmana pois implantaram um
patriarcalismo rígido, de moralismo doentio,
continuando a mulher, apesar de católica, a
portar-se como uma árabe. Von Martius espantou-
se quando viu mulheres na igreja da Sé, sentadas
no chão, chale a cobrir-lhes cabeça e rosto,
enrodilhadas, num autêntico estilo oriental. Do
Rio de Janeiro para cima, onde o costume branco
chegara há mais tempo e com habitantes de
regiões menos contaminadas pela religião

A t r i z  -  M e r e t r i z

Máximo Barro



muçulmana, a mulher gozava de maior liberdade,
principalmente as da Corte.   

A influência oriental trouxe para os paulistas
outros entraves que nos acarretam ainda hoje
problemas de interpretação iconográfica, porque
se em outras regiões do Brasil o homem e a
paisagem foram pintados pelos próprios
habitantes, em São Paulo ela foi praticamente
inexistente, limitada por uns raros exemplos que
devemos a estrangeiros que nos visitaram, porque
ao árabe era vedado reproduzir paisagens, coisas e
homens.         

Apesar de Anchieta com seus famosos Autos ter
sido o fundador do teatro paulista, usando-o como
propaganda catequética, pouco depois da sua
morte a representação dramatizada foi desprezada
e, em seguida, perseguida pelos preconceitos
atávicos da imigração.   

A 29 de janeiro de 1763, o simples fato de haver
proposta para erigir um teatro originou esta
resposta da autoridade: Se  passou  um  mandato
para  o  alcaide  destas  cidade  notificar  a  todos  os
autores  da  casa  da  ópera  que  estão  fazendo  na  rua
de  São  Bento  para  que  entre  outras  coisas
apresentem  a  ordem  régia  da  Sua  Majestade  para
fazerem  a  dita  ópera  tudo  por  requerimento  do
procurador  do  conselho,  por  não  convir  ao  bem
comum  desta  cidade  o  fazer-sse  semelhante  casa.    

Pela resposta o representante do governo deixa
claro, antes mesmo de conhecer o teor do que lá
seria encenado, que o próprio edifício já é maligno
por natureza.   

Os impetrantes não devem ter esmorecido, pois
dias depois, a 16 de março de 1763, as autoridades
voltaram a  proibir taxativamente o edifício
enumerando claramente os males e os ofendidos...
e  requereu  o  procurador  atual  da  Câmara  aos
senhores  vereadores    e  juiz  presidente,  que  a  causa
que  se  traz  com  os  autores  da  casa  da  ópera  que
são  o  capitão  João  Dias  Cerqueira  e  Luis  Lopes
Coutinho  e  Pedro  Lima  de  Seixas  se  queira  que  se
defendesse  a  causa  por  parte  do  Senado  por  ser
bem  comum  ao  povo  e  prejudicial  à  República  e
grande  ofensa  a  Deus,  que  na  dita  casa  de  ópera  se
causa.        

A resposta era intimidativa e as Atas não mais
fazem referência a qualquer outra tentativa de
construírem um teatro.  

Foi necessário o transcurso de outros trinta
anos para que a coragem de novos governantes

levasse à frente o projeto. Em 1793 inaugurou-se
finalmente uma Casa de Ópera, no Pátio do
Colégio. Era a remodelação da ex-Casa da
Fundição, que por duas vezes fora remodelada
para isso, sendo anteriormente residência dos
capitães-gerais e, inicialmente, propriedade de
Simão de Toledo Pizza, portanto decrépita quando
da inauguração para fins teatrais.   

Von Martius a descreve como edifício em estilo
moderno. Na realidade, pouca coisa a diferenciava
de qualquer outra construção comum, porque o
sábio alemão Von Tschud, após citar igrejas e
edifícios complementa: Nenhum  outro  edifício
público,  nem  o  Palácio  do  Arcebispo,  nem  o  teatro
são  dignos  de  nota.

Saint Hilaire deixou indicações mais seguras do
teatrinho de 350 lugares: Um  dia  eu  jantava  com
o  General  João  Augusto  de  Oynhausen,  convidou-
me  para  assistir,  no  camarote  ao  espetáculo  e  as
oito  horas  dirigi-mme  ao  Palácio.  Este  edifício  ficava
fronteiro  à  sala  do  Teatro.  Seu  exterior  não
indicava  coisa  alguma;  apenas  via-sse  uma  pequena
casa  de  um  só  andar,  estreita,  sem  qualquer
ornamento,  pintada  de  vermelho,  com  três  largas
janelas  de  portas  pretas;  as  casas  particulares,
ainda  menos  importantes,  tinham  melhor
aparência.  O  interior,  embora  mais  ataviado,  era
extremamente  pequeno.  Entrava-sse  primeiro  por
um  vestíbulo  estreito,  para  depois  penetrar  nos
camarotes  e  platéia.  A  sala,  elegante,  com  três
ordens  de  camarotes  era  iluminada  por  um  belo
lustre,  e  por  arandelas,  colocadas  entre  os
camarotes;  quanto  às  pinturas  do  teto,  pano  de
boca  e  cenários,  viam-sse  melhores  em  casas
particulares.  Na  platéia  só  homens,  todos  sentados
em  bancos.  Ao  centro  da  segunda  ordem  de
camarotes,  em  frente  ao  palco,  fica  a  do  General;
era  estreito  e  fundo.  Entrava-sse  ai  por  uma
pequena  e  bonita  sala,  ornada  de  cadeiras  em
volta.  Quando  chegamos,  o  público  estava  reunido.
O  General  cumprimentou  à  esquerda  e  à  direita;
no  mesmo  instante  os  homens  que  estavam  na
platéia,  se  levantaram  e  voltaram-sse  para  o  lado;
logo  que  começou  a  representação  sentaram-sse,
conservando-sse  em  pé  em  todos  os  intervalos.
Representou-sse  O  ÁVARO  e  uma  pequena  farsa.
Os  atores  eram  operários,  a  maior  parte  mulatos;
as  atrizes  mulheres  públicas.  O  talento  destas
estava  de  perfeita  harmonia  com  sua  moralidade;
pareciam  autômatos,  movidos  a  barbante.  Os
homens,  em  sua  maioria,  não  eram  melhores
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cômicos;  entretanto,  é  força  confessar  que  alguns
haviam  nascidos  com  disposições  naturais  para  a
cena.

Nesse teatro, em 1822, D. Pedro I foi aclamado
Imperador, ouvindo-se pela primeira vez o Hino da
Independência, segundo alguns historiadores sob
oitocentos olhos fulminantes, que se deslocavam
do proclamador para a figura da futura Marquesa
de Santos.      

Mesmo após a inauguração do Teatro São José,
em 1864, construído na Praça da Sé,
especialmente para abrigar um teatro, eram raras
as companhias estrangeiras que por aqui
passassem dada a indiferença, quiçá animosidade
do paulistano em relação à programas teatrais.
Coube portanto aos recalcitrantes estudantes da
Faculdade de São Francisco alimentar o teatro
com peças de suas autorias, e interpretá-las como
atores e atrizes.      

As companhias estrangeiras que aportavam
eram sempre constituídas de casais legalmente
constituídos que em nada deveriam ferir os
melindres moralísticos dos moradores. Algumas
delas, como os Lambertini, que chegaram a
representar para família Imperial tem ainda hoje
descendentes trabalhando na televisão. Eram
raros os escândalos como os da portuguesa
Eugenia Câmara, amaziando-se publicamente
com Castro Alves e ele, por sua vez, coroando-a
com versos na tribuna.      

Porém, ainda quando a Igreja tolerava o teatro,
inclusive liberando os religiosos para assistirem
espetáculos, como na França, o estigma contra os
intérpretes continuava, excomungando todos os
artistas de teatro, sem distinção alguma, ainda
que a serviço do rei. Moliére não recebeu cova
abençoada e muito depois dele ainda vigorava o
anátema.    

No teatro grego, 500 anos antes de Cristo, as
coisas não corriam diferentemente, pois todos os
papéis eram interpretados por homens. Os
fundadores da democracia só permitiam ingresso
no Teatro de Dionísio aos homens livres, excluindo
escravos e mulheres, a não ser as matronas
casadas com magistrados e dirigentes.

Ainda no tempo de Shakespeare as mulheres
não subiam ao palco. Esse é o motivo principal das
suas peças conterem primordialmente
adolescentes como Ofélia e Julieta ou matronas.
Elas eram encarnadas por moleques adolescentes
de voz aguda. Por isso, muitas vezes, alguns

trechos das suas comédias soam hoje sem nexo
como a Rosalinda de As  You  Liike  It quando no
epílogo, monologando diretamente com a platéia
diz: se eu fosse mulher, beijaria todos os que usam
barba do meu gosto, ou que tenham rosto que me
agrade e hálito que não repugne: e estou certa de
que todos os que tem barba bem feita, ou belo
rosto, ou hálito agradável, para corresponderem a
esta amável oferta, hão de aplaudir-me quando eu
lhes fizer a minha cortesia. A frase repleta de
dubiedades, no Globe Theater, dita por um pivete
travestido de garota liberada, para uma platéia
preponderantemente masculina, inculta e boçal
surtiria, evidentemente, como uma provocação
sexual. Hoje elas soam anacrônicas, perdendo toda
a crueza e encanto particular, falstafiano, do
período elisabetiniano.          

Com a chegada de companhias estrangeiras a
partir da metade do século XIX, mais a
indiscriminada entrada de imigrantes, a antiga
sociedade patriarcal paulopolitana assimilou em
pouco tempo a visão de mulheres no palco.

No cinema brasileiro,pelo contrário,durante
todo o período mudo a presença da mulher
causaria incômodos e incidentes sociais de toda
ordem.     

No ciclo de Recife, nos anos 20, o ator-diretor
Ari Soares precisou casar com Almeri Steves
propiciando, sem atropelos moralísticos,
continuidade de trabalho à atriz.      

Almeida Fleming, católico temente, apesar de
gozar da sombra protetora do bispado foi chamado
de dissoluto porque levava a equipe
cinematográfica, nas primeiras horas da manhã,
para os bosques distantes de Ouro Fino e Pouso
Alegre para filmagens. Todos tinham certeza que
com tantas atrizes reunidas se tratava de pura
sacanagem.   

Nenhuma mulher da cidade se prestando para
intérprete, temerosas da censura local,obrigou
Fleming a deslocar-se para São Paulo e recrutar
num dancing, Rosalina de Oliveira.  As condições
moralistas vigentes, ironicamente invertiam as
perspectivas iniciais dos realizadores, obrigando-
os a portarem-se como realmente o público os
configurava.      

No seu terceiro filme, O  Vale  dos  Martíriios,
para ver-se livre destes atropelos conseguiu a
duras penas que a família concordasse que uma
sobrinha interpretasse o personagem principal,
escolha que limitou suas pretensões incomodando-
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o até a morte. Havia uma seqüência que
considerava muito bonita: é quando o rapaz
completa o estudo e volta para a fazenda, mais
crescido. A medida que ele vai entrando, vai
reconhecendo os locais, os sítios onde brincava
com a companheira. Olha uma determinada
paisagem e se lembra de um acontecimento de
infância ali ocorrido. Na sede da fazenda havia um
lago. Ali vê depois da volta, sua irmã/menina,
banhando-se nua. Acontece, então, um choque
psicológico, ele sente o impacto do amor, até então
disfarçado. Essa seqüência era belíssima de todo o
jeito, psicológica e pictoricamente falando. Mas
tive que cortá-la, pois a intérprete era minha
sobrinha – e isso em 1926/7, em uma cidade do
interior. Ainda hoje os preconceitos são grandes,
não é?

Não longe de Pouso Alegre, Guaranésia,  outros
fatos também materializam a participação
insistente do prostíbulo no cinema brasileiro a
contra gosto dos próprios realizadores.    

Não encontrando na cidade nenhuma moça ou
mulher que consentisse trabalhar no longa
metragem, Corações  em  Suplíciio, de 1925, o
diretor Eugênio C. Kerrigan e os irmãos Masotti,
produtores, recorrem ao expediente em uso. Rudá
de Andrade pesquisando sobre os irmãos Masotti
levantou dados precisos.  A atriz Lia de Loty, ou
Liliam Loty, talvez mesmo Liliam de Loty, teve
um romance com um dos fazendeiros da região, sr.
Oliveira Ramos, respeitado e casado senhor,  o que
provocou o escândalo na cidadezinha. O problema
maior, entretanto, foi haver no filme uma cena de
cabaré e não se conseguir na cidade moças que se
dispusessem a fazer o papel de mundanas. Os
produtores foram então a um prostíbulo de
Guaxupé, cidade vizinha, e trouxeram de lá
algumas mulheres de má fama. Durante o período
de filmagem essas moças se excederam dançando
e dando escândalos em praça pública, o que
resultou numa prisão coletiva.   

Mais tarde, Kerrigan, em Porto Alegre, dirigirá
mais dois filmes, quando será acusado de
participação em escândalos de tráfico de mulheres
brancas.     

Outro gaúcho, Eduardo Abelim também
aliciava no  meretrício suas personagens. Anos
depois ele não tinha pejo de proclamar que uma
das atrizes era comidinha da equipe.     

O cume desses acontecimentos, chegando a um
misto de farsa e épico, aconteceu em Campo

Grande durante as filmagens de Alma  do  Brasiil ou
A  RRetiirada  da  Laguna, realizada por Libero
Luxardo e Alexandre Wulfes. 

Filme com laivos históricos, praticamente de
homens, interpretados pelos soldados do batalhão
do Exército sediado em Campo Grande, chefiado
pelo General Klinger.

Em determinado momento os produtores
necessitaram de muitas mulheres para as
seqüências da fuga no meio do pântano. Os
realizadores foram recrutá-las no prostíbulo de
Campo Grande, freudianamente intitulado,
Sempre Aberta. Consta que os dois cineastas
fizeram um discurso convocativo e patriótico, do
tipo, quem for brasileira que me siga, recebendo
ampla aceitação. 

A única atriz do filme, a mãe que socorre a
filhinha durante um incêndio, era portuguesa e
profissional do palco, em Lisboa.       

O pesquisador José Maria do Prado conseguiu
identificar várias polacas que trabalharam com
certa constância no cinema paulista.      

Também beirando o farsesco foi a atitude do
noivo da atriz que estava representando A
Escrava  Isaura, num estúdio da Barra Funda. Ela
escondia do noivo a novidade. Certa noite a
filmagem foi paralisada violentamente com a
chegada do noivo irado, facão na mão,
pretendendo lavar a honra. A produção foi
obrigada a procurar outra heroína.     

Menos ética foi a atitude de Felipe Ricci, diretor
de A  Carne, produção campineira de 1925. Já
prevendo reações contrárias com a moça que se
saíra a melhor nos testes, Ricci não informou que
seria uma adaptação do proibido romance de Julio
Ribeiro que até os anos 40 ainda causava muita
repulsa. Ela nunca leu o roteiro e para as cenas
mais cruas recebia informações falsas. Somente na
noite de estréia é que tomou conhecimento que
interpretara a mal afamada Lenita.    

As chamadas escolas de cinema que diziam
preparar intérpretes para teatro e cinema eram na
sua maioria redutos de cafetinagem, onde
prostitutas e moças de respeito conviviam na
maior camaradagem. Muitos afirmam que
induzidas pelas meretrizes as garotas acabavam
caindo nas mãos de cafetões.

É por isso que Pedro Lima e Adhemar Gonzaga
profligavam essas escolas pelas páginas da revista
Scena Muda.     

Mais tarde quando se tornarão realizadores

FACOM - no: 11 - 2o semestre de 2003

73

O pesquisador José
Maria do Prado

conseguiu identificar
várias polacas que
trabalharam com

certa constância no
cinema paulista. 



passarão pelos mesmos dissabores, porém, iriam
recrutar suas intérpretes entre as famílias
estrangeiras moradoras do Rio de Janeiro, onde
não havia melindres censórios, ou praticantes de
esporte, normalmente nadadoras que não se
intimidavam em aparecerem publicamente de
maiô.   

Uma das exceções é Vittorio Capellaro
recrutando suas personagens na família, - a
esposa, professora de literatura interpretou
Iracema – ou com os amadores italianos do Doppo
Lavoro. Quando da filmagem de O Caçador  de
Diiamantes, os problemas se apresentavam
maiores porque além de uma índia, trajada como
tal,(Irene Rudner) também exigia cenas íntimas
entre o casal principal. Capellaro decidiu-se por
Corita Cunha, cantora e bailarina  de ritmos
espanhóis e que já estreara em Coiisas  Nossas. Nas
seqüências, há pouco aludidas, Sérgio Montemor,
esgrimista do Clube Espéria – advertia Corita
antes das cenas românticas, quase excusando-se:
senhorita, com licença, vou beijá-la.

Com as devidas precauções, já ouvimos pessoas
íntegras afirmarem que viram a Carteira de
Trabalho de Cacilda Becker carimbada como
prostituta.   

Quando nos anos 80 o cinema explícito tornou-
se o último grande elo entre o brasileiro e o
cinema, a explosão trouxe a necessidade de grande
número de participantes, que foram recrutadas na
famosa Boca do Lixo, um quadrilátero difamado
por todos, de dia abrigando cineastas de barbas
hirsutas, calçando mocassinos e cheirando pinga,
à noite reduto da prostituição e droga. A
inteiração aconteceu repentinamente, pela
demanda de homens e mulheres que se exibissem
praticando sexo sem rebuços. Muitas destas
infelizes aumentaram, por algum tempo,
consideravelmente o michê  porque suas imagens
na tela as tornavam ainda mais públicas e
desejáveis que o costumeiro, se bem que
interpretassem como autômatos movidos à
barbante.   

Opostamente, também  teremos procedimentos
de moralismos ainda mais rígido em alguns grupos
teatrais. Oscarito orgulhava-se de pertencer a
uma família circense que existia há 400 anos.
Casado com outra atriz, Margot Louro, portava
moral ainda mais vitoriana do que o galã de O
Caçador  de  Diiamantes e de muitos censores.
Nunca beijou, nem no palco nem nos 46 filme que

estrelou. Sua esposa interpretava papéis ainda
mais monásticos. 

Conchita Montenegro foi outra matriarca.
Casa-se com Átila de Moraes e gera uma longa
família onde preponderam Dulcina e Edite Moraes
que, por sua vez, também casam para sempre com
profissionais do palco.

Pelo seu temperamento desabrido, sempre às
turras com o censor, portando-se de igual para
igual com os homens, é perturbador Derci
Gonçalvez confessar ter experimentado um
desvirginamento traumático por desconhecer
quase tudo o que uma moça normal deveria saber
sobre o ato sexual.

Porém, aos homens, contrariamente,  tudo era
permitido. Almeida Fleming nos afirmou que
jamais produziu qualquer constrangimento
quando convidou rapazes para interpretarem. Na
mesma cidade onde as mulheres que chegassem à
tela seriam imediatamente discriminadas, os
homens não apenas não sofreriam qualquer
reação, como seriam açodados pelas garotas.   

Procópio Ferreira, durante todo seu
longuíssimo trajeto artístico derrubou todos os
portáis . As mulheres que o acompanharam
vinham de vários casamentos, dentro e fora do
ambiente artístico. No fim da vida uma Escola de
Samba paulistana prestou-lhe homenagem num
desfile carnavalesco. Quando ele viu a Escola
inteiramente formada, prestes a se exibir na
passarela, reclamou da indigência: eu tive um
número de amantes bem maior do que todas as
participantes somadas das alas de baianas desta
Escola.
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