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Editorial

É grande a satisfação de publicar o décimo segundo número da
revista FACOM. Com muita alegria, podemos ver nesta edição, pela
primeira vez, a participação de professores de todos os departamentos da
Faculdade de Comunicação. Os ensaios abrangem temas da Publicidade,
da Televisão, do Rádio, do Cinema e destaca a importância da ação comu-
nicativa nas Relações Públicas.

Abrimos a revista com o ensaio Devaneios de um intelectual
solitário, do professor de Filosofia, Fernando J. Amed, que aponta a
mudança do papel do intelectual e sua inserção na sociedade contem-
porânea. O professor Máximo Barro relata seu primeiro encontro com o
escritor modernista Oswald de Andrade, nos anos cinqüenta, na Rua Sete
de Abril, sede dos Diários Associados, que abrigava o Museu de Arte
Moderna e o Museu de Arte de São Paulo. Edson Crescitelli analisa a
questão da credibilidade da mensagem publicitária contemporânea, que
exige hoje o uso de um mix de comunicação, capaz de sensibilizar e per-
suadir o consumidor. Ainda nessa direção, o texto de Devani Salomão de
Moura Reis, discute a necessidade de se criar uma comunicação dirigida
para a terceira idade, já que nas últimas décadas a sociedade envelheceu e
ainda não há um projeto específico para esses potenciais consumidores.

No percurso da revista o leitor ainda encontra o texto de Fabio
Lacerda Soares Pietraroia, que convida, a partir de exemplos clássicos,
para uma reflexão sobre a questão do discernimento da fronteira entre
ficção e realidade, analisando o papel indutor desempenhado pela mídia,
principalmente a eletrônica. Gabriela Borges explora os conceitos de
memória voluntária e involuntária discutidos por Samuel Becket ao analisar a
obra de Proust, Em busca do tempo perdido, enquanto que Luiz
Armando Bagolin, em sentido contrário, revisita a mesma obra de Proust
a partir do ponto de vista de Gilles Deleuze, que defende a idéia que não
se trata de um esforço de recordação, mas da busca da verdade ou das
condições que permitam sua decifração.

A interpretação dos símbolos religiosos na obra do cineasta
espanhol Luis Buñuel é o ponto de partida da análise do ensaio de
Mônica Rugai Bastos. O texto de Cândido de Lima busca repensar as
novas propostas de mudanças na política de incentivo fiscal a projetos
culturais; o de Maria Flávia de Siqueira Ferrara, traça uma boa discussão
jurídica sobre as promoções de distribuição gratuita de prêmios, realizadas
através de concursos, sorteios e vales-brindes; e o texto de João Kruger,
que torna urgente a necessidade de estabelecermos uma consciência críti-
ca em relação à preservação do meio ambiente.

Enfim, através destes textos, a revista FACOM marca presença
no cenário das publicações acadêmicas e pretende manter este diferencial,
com edições como esta: diversificada e em sintonia com os paradigmas de
análise científica. Aproveitamos para solicitar sugestões e comentários
enquanto já estamos preparando a próxima edição.

Rubens Fernandes Junior
Coordenação Editorial
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Devaneios de um intelectual solitário
Fernando J. Amed

"O quanto é interessante, ativa, risonha e franca a perspectiva do
negociante matriculado, é mesquinha, fechada e árida a do literato
- esse bicho caspento e sempre com o almoço em atraso. Nosso país
não comporta ainda a arte - nenhuma arte, fora a do galego de pé
virado1 . A árvore-Brasil ainda não chegou à fase da floração.
Ainda é um pé de mamona que nasceu ao léu, no monte do esterco
lusitano. Machado de Assis, Pedro Américo, Bilac, Carlos Gomes:
flores de papel de seda europeu amarradas nos talos do arbusto.
Nada os liga ao pé de mamona, salvo a embira do amarrilho.
Desbotam com o tempo e ficam tal qual as flores secas de mastro de
S. João em agosto. Quem se mete a literato no mamonal ou é tolo
ou patife.2"  Monteiro Lobato  

O texto em questão vem como um dos
produtos das leituras, reflexões, das discussões
enfim, com o conjunto de alunos da FACOM,
expressamente aqueles participantes das turmas em
que ministro as disciplinas de Filosofia, Filosofia da
Comunicação e Sistemas de Comunicação. A
própria configuração desse texto e o motivo de sua
escritura, remetem a um excedente do
conhecimento, se assim podemos dizer, que se
constitui entre um entendimento de um texto e
outro, de uma sessão de nossos encontros para
aquela que se segue, ou no próprio debate que vem
a ocorrer no interior das salas ou pelas alamedas
dessa faculdade.

Ao escrevê-lo, permiti apresentar-me de
forma mais direta e, talvez cedendo aos ímpetos do
envolvimento, termino por expor o gosto que esses
contatos têm provocado em mim. E é em direção a
essa atmosfera, constituída por intenções

RESUMO

Como qualquer outra atividade humana ou profissão, o trabalho dos intelectuais mudou ao longo da
história. Esse artigo pretende mostrar alguns aspectos do trabalho dos intelectuais hoje. E finalmente, pergun-
tamos sobre as possibilidades de o intelectual ainda poder ser visto como um profissional em especial perante
os outros.

ABSTRACT

Like some others human activities or professions, the work of the intellectuals has changed during
the course of the history. This article intends to show some aspects concerning the intellectuals work. And
finally, we examine the possibilities of seeing the intellectual as a professional, especially among the others.

subliminares, expectativas e alguma amostragem de
placidez frente ao conhecimento, que ofereço  o
que agora vai se ler.

É importante que se mencione que o
tema específico que tratamos nesse artigo, guarda
ligações com o campo de estudo que adentramos
no nosso mestrado, bem como no doutorado que
ora estamos a realizar. Ou seja, interessa-nos tomar
a prática, a experiência e a vida de intelectuais -
especialmente, os brasileiros do século XIX -
como objetos de pesquisa e estudo. Para que
consigamos cumprir esse objetivo, constituímos
um percurso heurístico (relacionado às fontes que
iremos consultar) e bibliográfico (todo material
reflexivo que venha a estabelecer interlocução junto
ao nosso tema). Esse artigo, em especial, veio a se
compor em um instante formalizado de nossas
reflexões. E como se apresenta como um texto
integral, com propostas, discussões e algumas
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perspectivas rumo às considerações finais, adianto
que viemos a nos orientar através de referenciais
bibliográficos específicos.

Grosso modo, nos remetemos de uma
maneira um pouco livre - talvez em virtude de já
termos internalizado alguns aspectos
interpretativos - a alguns autores. Como ficará
evidente, Russell Jacoby3 vem citado por conta de
abordar de uma forma bastante direta, alguns
elementos que vieram a compor a discussão sobre
o papel destinado aos intelectuais na atualidade.
Como poderá se perceber adiante, esse autor
concentrou-se no caso norte-americano, como
meio de matizar alterações provocadas na prática
intelectual, a saber, especialmente o que diz respeito
à recepção de suas idéias. Jacoby deteve-se no
percurso que conduziu o intelectual da esfera
pública para a privada. Nesse instante de nossa
pesquisa, essas considerações permitiram que
refletíssemos sobre o papel, a função, o espaço,
enfim, destinado ao intelectual na época em que vivemos.

Alexis de Tocqueville4, conhecido pelos
alunos de Sistemas de Comunicação, permitiu
alguns desdobramentos. Acreditamos que esse
autor tenha conseguido apresentar uma sutil
oposição entre aristocracia e democracia. E, nessa
direção, Tocqueville veio a se servir de inúmeros
exemplos e situações concretas, retiradas do
contexto norte-americano, como meio de nuançar
esse confronto. Assim, seus comentários sobre a
vocação utilitarista que as reflexões intelectuais vêm
a ter na democracia, nos trouxeram a possibilidade
de questionar a própria permanência de uma espécie
de nobreza nesse ramo da atividade humana.

Finalmente, os escritos do professor Luiz
Felipe Pondé5, colega de área e de disciplinas da
FACOM, mesmo que não mencionados em
nenhum momento desse artigo, trouxeram ao
horizonte do debate a possibilidade de operarmos
conjuntamente a partir de dois planos de reflexão.
Um, que unicamente se vale das controvérsias
como meio, inclusive, de se atirar rumo a um
relativismo mais profundo. Relativismo esse, que,
uma vez enredado na lógica humanista, tende a se
perder nas teias da conveniência, vindo a acobertar,
escamotear mesmo, seus princípios hedonistas mais
arraigados. Outro, que não duvida da existência das
grandes verdades e suspeita de todo tipo de
humanismo por conta de descrer da capacidade
humana de se ver, analisar e ajuizar de uma forma

imparcial, não sujeita a toda uma cadeia de desejos
e afeições. E, entre um campo e outro, coube a nós
observarmos o que pôde permanecer agregado ou
não ao entendimento que se pretenda que o
intelectual venha a possuir. Acreditamos que a
qualidade das reflexões, bem como o próprio
objetivo da prática intelectual, venham a sofrer
profundas alterações quando observadas pela
oposição acima mencionada. Ou seja, é possível
preocupar-se intelectualmente com temáticas
humanistas, mantendo-se a aparência e, talvez, a
recepção, referentes a um estudioso de uma época
medieval? E, se todos esses aspectos não forem
suficientes, é importante que se diga que, a partir
dessas considerações, pode-se tomar o humanismo
como um discurso datado, carregado de intenções,
repleto de parcialidades e que veio a constituir-se
como figura    teórica  no   momento de confronto
com uma outra ordem que se almejava ver
destruída. Nesse sentido, não se trata de um
conceito que se traduz em evidência, mas
certamente e sobretudo, em desejos e aspirações
derivadas do calor de um embate. É um elogio ao
homem realizado pelo mesmo homem em questão.
Diga-se que, em muito, o intelectual do século XIX
pode ser definido como humanista, especialmente
em tudo o que nesse conceito, pode vir a ser
adjetivado. Isso   posto, é o instante do início,
propriamente dito, desse artigo. E, acreditamos, é
bom  que comecemos por  perguntas.

Que espaço costumeiramente vem sendo
destinado pela tradição cultural do ocidente, aquele
grupo de pessoas que se caracteriza pela atividade
intelectual? E mais: é possível que os sentidos
contemporâneos atribuídos aos intelectuais,
possam ser bons conselheiros na busca dos
significados dessa prática no passado?

Bem, a alusão de Monteiro Lobato ao
papel destinado ao literato nacional, no mínimo, faz
com que iniciemos essas considerações de uma
maneira negativa e pessimista, para não dizer cínica.
Em última instância, possibilita-nos o acesso
relativo ao seu contexto de época. A oposição que
apresentou entre o “literato”e o “negociante”, na
medida em que se conhece um pouco da vida de
Lobato, nos parece dúbia e um tanto subjetiva. É
sabido que o autor de Reinações de Narizinho, buscou
sucesso como editor, mas só o obteve - guardadas
as devidas proporções da imagem de sucesso entre
a época em que viveu e a atualidade - como escritor.
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Sua alusão a Machado de Assis, Pedro Américo,
Bilac e Carlos Gomes, como personalidades
estranhas à cultura brasileira, permite que
adentremos à rarefação intelectual6 que se faz
presente em nosso país. A referência é clássica,
européia, ou no caso de Lobato, americana.
Finalmente, a fala de Monteiro Lobato dispõe uma
ausência de idealismo positivo. Tem algo a
contribuir por conta de se chocar contra uma visão
“cândida”, produtiva e esperançosa de cultura. Esse
confronto nos interessa.

Exemplos passados parecem indicar essa
sina. Entre os gregos, há muito se sabe que a
reflexão filosófica e a produção literária - campo
que pode ser associado ao intelectuais
contemporâneos7 -  se faziam através dos
aristocratas, despreocupados com as necessidades
da “lida” cotidiana. E que surpresa costuma ser
provocada quando se acompanha, com Aristóteles,
o nascimento da Filosofia em virtude do ócio.
Tanto tempo e tantos mediadores nos separam do
século V A.C., a tal ponto que diversos são os
sentidos da filosofia bem como do ócio. Mas, uma
coisa parece certa, só é possível ter acesso
contemporâneo ao ócio, aquele que pode pagar por
isso, e nesse sentido o pragmatismo, novamente se
impõe, mesmo que o pudor o impeça de ser mais
amplamente divulgado.

Mesmo que não seja o momento de se
passar em revista os sentidos da atuação intelectual
ao longo da história, o que renderia uma
multiplicidade de alusões e entendimentos, não
deixa de ser instigante pensar que através de grande
parte do período medieval, coubesse especialmente
aos monges, o contato mais profundo com o
pensamento. Ou seja, a prática intelectual se movia
na direção da busca da correta interpretação - a
hermenêutica - dos textos escatológicos ou mesmo
dos dilemas e controvérsias acerca da existência.
Mas, nesses casos, havia uma “rendição ao texto”.
Os símbolos, produtos da crença inabalável na
ordem da natureza, permeavam o contato com os
textos e com o próprio estado reflexivo. Descobrir
algo, comprovar uma tese era alvo de uma revisão
profunda. Afinal, sabia-se, não poderia o homem
acessar os desígnios divinos através do exercício de
sua humanidade. É bem provável que, nessa direção
à resignação, como resultado e conseqüência da
completa aceitação da insignificância humana, a
maioria dessas reflexões devessem ser destinadas ao

silêncio. Época interessante onde as investidas
intelectuais não se equivaliam às ações, aos
produtos, às ofertas, à procura, tanto econômicas
quanto simbólicas. É possível que o intelectual
contemporâneo venha a guardar alguma
proximidade tanto com os filósofos quanto com os
clérigos medievais?8 Talvez possamos entrever
alguma espécie de proximidade, tão somente no
que diz respeito à aparência, ao cerimonial, mas,
mesmo assim, em poucos casos, associações
tradicionais de encontro de literatos, por exemplo
(Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, etc) E como esses espaços
são alvo da verve mais cômica, ácida, irônica e
sardônica, parecem se apresentar como sintomas
do quadro de distinção entre o intelectual, antigo ou
moderno e o contemporâneo. Mas outro
importante aspecto está presente nessa distinção.

No passado a que nos referimos, os
pensadores em questão entendiam que a sabedoria
estivesse relacionada às preocupações com as
questões últimas, às verdades, à escatologia. Fora
desse universo, somente o estudo como meio de
aprimoramento de técnicas e de habilidades. E,
nesse sentido, o intelectual moderno somente
poderia vir a encontrar um seu parceiro, que viesse
a guardar alguma proximidade com o que hoje faz,
no estudioso das normas, dos padrões técnicos de
algum objeto concreto, como por exemplo, lentes,
sapatos, roupas, etc.

Nem de longe, haveria alguma
possibilidade de semelhanças entre o que hoje se
processa como prática intelectual e o exercício de se
voltar para uma espécie de epistemologia do
absoluto.

E, talvez aqui, como modo de cercar os
ambiciosos temas propostos no início desse texto,
seria o caso de se agregar mais um aspecto: o
trabalho intelectual costumava se distinguir dos
demais em virtude de tudo aquilo para que ele se
destinava. Assim, intelectuais eram aqueles que se
dedicavam às controvérsias acerca da verdade ou da
mentira, sobre o fato de sermos ou não sermos, a
respeito do entendimento correto de textos
basilares e, por isso, somente por isso, tinham sua
prática reputada como importante. Mas, e
atualmente?

Num certo sentido, ao menos desde a
virada para o século XX, a prática intelectual, além
de manter-se, de alguma forma, ainda associada à
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busca da verdade, ganhou um novo e emblemático
traço, a saber, a perspectiva de encampar a luta pelas
causas humanistas ou notoriamente próximas do
ideal de justiça. Do ponto de vista factual, é comum
que se associe toda essa cadeia de sentidos e alusões
ao chamado Affaire Dreyfus 9 (o caso Dreyfus).Os
franceses, tributários contemporâneos de uma
espécie de reserva de mercado no que vem a ser o
pensamento  e agindo de forma semelhante às
atitudes que têm para com os vinhos e perfumes,
entendem que o papel do escritor Emile Zola na
luta pelo acesso à verdade no caso da denúncia de
traição do oficial francês de origem judaica, Alfred
Dreyfus, teria inaugurado o sentido moderno da
palavra intelectual. Ou seja, além de entrever a
verdade - acertada, nesse caso - coube ao
intelectual, levá-la para o conjunto dos cidadãos.
Nada muito diferente daquilo que foi descrito por
Platão, com relação ao papel do filósofo na alegoria
da caverna. Mas, diga-se, a distância metafísica entre
um caso e outro é, digamos, incomensurável. E no
Caso Dreyfus, o acerto da causa defendida por Zola
- uma vez que os indícios foram forjados contra o
oficial do exército francês, sabidamente um reduto
de anti-semitismo, como alías grande parte da
opinião pública também se mostrou - não nos
permitiria supor que o mesmo viesse a proceder em
todos os casos onde houvesse interpretação, luta e
envolvimento intelectual. Mesmo por que, na
maioria dos casos, as lutas sociais, quando
submersas no relativismo moderno, são sujeitas a
toda sorte de controvérsias. E aqui, mais uma
questão: é possível que os sentidos da configuração
do intelectual como líder, como agente crítico que
irrompe da caverna, como “orgânico” de uma
determinada classe social, ainda possam existir e
serem tomados com tranqüilidade?  Ou,
parafraseando Lobato, a sabedoria ainda se apega
ao intelectual da mesma forma que a caspa e o
almoço em atraso? Pode ser que sim, mas não
podemos ser muito afoitos: aquele que é
participante do litígio, tem dificuldade de
corretamente ajuizar perante o caso. E situações
como essas muito facilmente se transformam em
motes de corporações e os intelectuais do presente,
novamente, menos que poderem ser comparados
aos clérigos, se aproximam dos artesãos que se
reuniam nas guildas.

Bem, num primeiro momento, seria
evidentemente o caso de se perguntar sobre

sabedoria e seu caminho rumo à verdade. Num
contexto marcadamente relativista, onde uma má
compreensão (ou um mal intencionado
entendimento), tanto da sofística quanto do
ceticismo, levam a dogmatismos convenientes, é
muito difícil que questões universais venham a ser
contempladas pelos intelectuais. E hoje, como
resultado da presença substancial do tempo
passado, é por demais temeroso que se continue a
associar às reflexões intelectuais às grandes
verdades. Podemos supor que uma ambiência, a
cultura construída pelos símbolos que já
mencionamos, pelas expectativas e intenções,
tenham migrado, por proximidade cronológica, do
século XIX para, ao menos, o início do século XX.
Nesse sentido, observamos a pertinência histórica
de se aproximar um exercício já dessacralizado - o
intelectual - às grandes verdades ou à justiça. O
aprofundamento do perspectivismo, o relativismo
alçado à condição de critério de análise - e não,
como no pirronismo, como um dos meios de se
suspender o juízo, de silenciar-se, em última
instância - afastou por definitivo a prática
intelectual da busca das causas universais. E se
campos de pesquisa floresceram - sociologia ou
antropologia, por exemplo - o abandono do
tratamento de conceitos tão nobres, veio a conduzir
o intelectual para uma nova configuração. E se não
trata das grandes verdades, não será hoje o
intelectual, comparável a qualquer outro
profissional que busca operar com questões
objetivas, sujeito ao pragmatismo e que transita pelo
pensamento como meio, inclusive, de ascender à
perspectiva da sobrevivência? Retomemos:
sofisticar os meios de sobrevivência não é o mesmo
que transcender. E uma das diferenças mais óbvias
entre seres humanos e animais se encontra na
possibilidade ou não de se realizar a transcendência.
É sabido que os animais não transcendem.

Russell Jacoby, por exemplo, tangencia
esse aspecto ao expor que intelectuais deixaram de
possuir uma vocação pública, no sentido estrito
daqueles tempos em que buscava se pensar e
relacionar para um grupo maior de pessoas. Houve
então, segundo esse autor, um momento - situado
longamente entre as décadas de dez e setenta do
século XX -  em que alguns pensadores buscavam
ponderar assuntos e temas de envolvimento, mais
exatamente para um público. O filósofo francês
Jean-Paul Sartre, pareceu encarnar esse tipo, uma
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vez que se engajou - palavra e sentido que a vida
desse filósofo pareceu formatar - em uma série de
lutas e de remissões a um número de ouvintes, diga-
se, muito maior que aquele formado por seus pares
universitários. Ainda mais quando sabemos que
Sartre foi capaz de se deixar televisionar,
entrevistado por alguns outros intelectuais que
perguntavam sobre aspectos de sua vida, seus
objetivos, suas intenções sociais, etc. E, se isso é
apenas um índice de popularidade, lembremo-nos
então das milhares de pessoas que seguiram o
cortejo fúnebre do filósofo em seu funeral em 1980.

No entendimento de Jacoby, essa fase deu
lugar a um período, esse em que nós nos
encontramos, onde os indivíduos que entendem
que tem algo dizer, tratam de fazê-lo
especificamente para o seu grupo de pares. Ou seja,
a fala dos intelectuais se dirige para os colegas de
profissão. Ainda na opinião do autor, esse fato veio
a ocorrer por conta de ter se tornado uma evidência
que essa categoria de pessoas da sociedade venha a
ter mais elementos favoráveis, do ponto de vista
pragmático, quanto mais venha a publicar em
revistas ditas científicas ou acadêmicas. Diga-se que,
na atualidade, publicar artigos em periódicos
consegue ser mais atrativo, do ponto de vista da
medição de produtividade de um pensador, do que
a publicação de um livro. Trata-se então de uma
época onde, inclusive o ato de pensar e de divulgar
idéias, veio a ser alvo de uma padronização, da
busca pelo cumprimento de determinadas metas, etc.

As considerações de Jacoby que, na
estirpe da boa produção acadêmica norte-
americana, prima pelo seguro e percuciente
encaminhamento de fontes, apresentam alguns
elementos que concernem aos desdobramentos do
problema que tratamos. Ou seja, movido pela
necessidade de sobreviver em meio à sociedade e
perante seus pares e instituições, o intelectual
contemporâneo age como produto do darwinismo.
O mais apto  e hábil na “gestão de pensamento
reflexivo” sobrevive. E como qualquer profissão
que tem na sobrevivência, o critério para a revisão
de suas premissas, ao intelectual moderno é mais
apropriado se preocupar com os meios e não com
os fins. Cabe a nós decidirmos se esses referidos
meios concernem às questões de método, em
direção à discussão analítica pós-kantiana ou então
ao cotidiano mais básico dos contatos, dos acertos,
das relações convenientes, etc. De toda sorte, num

caso e no outro, só por afetação, por tolice ou
patifaria, segundo Lobato, se poderia continuar a
associar esse intelectual moderno mundano à
escatologia, ao universal, salvo talvez no campo da
lógica. Mesmo assim, procedendo com luvas de aço.

Tamanhas discrepâncias nos levam a
retomar - mais uma vez - Alexis de Tocqueville. No
produto formal de uma visita ao continente
americano, especificamente a então jovem nação
norte-americana, no ano de 1831, apontava
Tocqueville que:

Como resultado de uma grande
sensibilidade aplicada ao desejo de conhecer as
virtudes e os defeitos da democracia, Tocqueville
foi capaz de não se deixar levar pelo desejo de se
encontrar algo de evidentemente positivo nesse
sistema. Tributário pela ascendência, da cultura
aristocrática, o pensador francês  pôde perceber que
os problemas que os democratas apontavam na
monarquia, poderiam ser vistos como positivos ou
virtuosos. Isto é, a hierarquia, os papéis sociais bem
definidos e não passíveis de alteração, puderam ser
tomados como um modo - tão ou mais eficiente -
de manutenção de uma sociedade. E se a crítica
apressada viu um conservador em Tocqueville,
também pode encontrar no democrata/humanista
daquela época, alguém que se valia de utopias,
esperanças e devaneios como ferramentas para a

“Não somente os homens que vivem nas
sociedades democráticas se dedicam dificilmente à
meditação, mas têm-lhe pouca estima. A estrutura
social e as instituições democráticas levam a maioria
dos homens a agir constantemente; ora, os hábitos do
espírito convenientes à ação nem sempre convém ao
pensamento. Com freqüência, o homem de ação se
contenta com aproximações, pois jamais chegaria ao
fim de seus desígnios, se quisesse aperfeiçoar cada
detalhe. (...) Nas épocas em que todo mundo age, é-se,
portanto, geralmente levado a dar valor excessivo à
presença de espírito e às concepções superficiais da
inteligência e, ao contrário, a depreciar-lhe,
demasiado, o trabalho profundo e lento. Encontra-se
em muitos homens um gosto egoísta, mercantil e
industrial pelas descobertas do espírito, que não se
pode confundir com a paixão desinteressada que se
acende no espírito de um pequeno número; há o desejo
de utilizar os conhecimentos e o puro desejo de
conhecer.”10
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destruição de uma sociedade e para a construção de
outra.11 Tocqueville, ao longe, nos deixa uma
mensagem: é possível que acreditemos que
melhorias sócio-culturais estejam sincronizadas
com o tempo dos relógios? Como dissemos no
início desse artigo, o pensador francês matiza esse
quadro tomando exemplos e situações como meio.
Ao se referir à adequação da prática reflexiva às
necessidades mais utilitárias, Tocqueville permite
que avaliemos a situação futura que se define e
ganha corpo ao longo da modernidade. Diante
disso, a prática reflexiva sofre alterações profundas
como que fazendo migrá-la para o campo das
habilidades. E não é exatamente esse o termo
utilizado nos planejamentos pedagógicos dos
cursos fundamentais e médios, notadamente
aqueles mais afinados “com as últimas tendências
da pedagogia moderna?” (sic).

Mas, como poderia ser diferente? Ao que
parece, um pensador que fosse motivado a
continuar seus estudos, visando-os unicamente
como um fim em si próprio, somente poderia ter
vivido em outra época. E, nesse sentido, podemos
retomar o que se disse com relação aos gregos no
início desse nosso artigo, ou, por exemplo, na época
de Luís XIV, na França, quando um filósofo detinha
todas as condições de unicamente se dedicar às
ciências do espírito. E, diga-se, não só o filósofo.
Pensemos em Mozart, por exemplo. Compor e se
apresentar para a corte, nem de perto guarda alguma
relação com o envio de uma fita demo para o “gestor de
produções sonoras” de uma gravadora qualquer.

Enfim, é difícil que ainda continuemos a
ver o exemplo de Zola ou mesmo de Sartre,
apegados à atividade intelectual contemporânea. E,
é bem provável que o contexto de época desses dois
casos, guardasse ligações com a cultura clássica que
teve no século XIX, os seus últimos
desdobramentos. Mesmo porque, como vir a supor
que, num mundo desencantado, destituído de
qualquer símbolo metafísico strito senso, sem a
aceitação de qualquer tipo de hierarquia, (a partir de
então, tomada como fruto de um privilégio) a
concepção de verdade pudesse continuar e se
manter intacta?

E, simultaneamente a esse encaminhamento,
como esperar que o conhecimento viesse a valer
somente por si próprio ou como meio de algum
tipo de ascese? Como acreditar que não se tornasse
mais um meio de sobrevivência ou em alguma

forma de estratégia pretensamente concebida? De
fato, é no mínimo desconcertante perceber que
ainda atualmente, a prática intelectual, valendo-se
do relativismo, ainda possa permitir que se veja seu
promotor como um arauto de novas verdades. E, se
isso não fosse o suficiente, outras considerações
devem nos remeter à perspectiva de realmente vir a
se deparar com as causas mais acertadas para se
defender. Isso, num cenário humanista, numa
ordem moral tão somente constituída pelo homem,
é no mínimo, motivo de discussão. Será que o fim
do intelectual público, nos moldes do que Jacoby
apresentou, não se ajusta à nossa contemporânea
falta de perspectiva? E como esperar que um
intelectual sobressaía-se perante o pragmatismo e
pense somente aquilo que não se relacione a sua
carreira? Entre nós, no início do século XX,
Monteiro Lobato já havia chegado a uma conclusão
bem próxima daquela de Jacoby, e Tocqueville, bem
antes dos dois.

NOTAS:
1 Referência aos trabalhos dos portugueses nos

balcões das lojas. Nesta carta, Lobato contrapunha
o trabalho dos comerciantes aos dos escritores e
somente via vantagens naquilo que os primeiros
faziam. A dificuldade de pagamento de papel
importado, que inclusive levaria ao fechamento
desta sua primeira editora, nos permite supor que
no Brasil da época, tanto os intelectuais quanto os
editores, estavam contemplados pelas mesmas
considerações cáusticas apontadas pelo escritor.

2 Carta de Monteiro Lobato a Godofredo
Rangel, datada de 20 de fevereiro de 1919, A Barca
de Gleyre, São Paulo, Editora Brasiliense, 8ª edição,
1957, Tomo 2, op. cit., p. 190.

3 Russell Jacoby, Os últimos intelectuais: a cultura
americana na era da academia, São Paulo, Trajetória
Cultural/Edusp, 1990.

4 Alexis de Tocqueville veio citado aqui,
somente por seu  A democracia na América. Servimo-
nos da mesma edição recomendada aos alunos, ou
seja, a publicada pela Editora Abril, no ano de 1973,
fazendo parte da coleção Os pensadores, XXIX.

5 Primeiramente, O homem insuficiente:comentários
de antropologia pascaliana, São Paulo, Edusp, 2001 e
Crítica e profecia: a filosofia da religião em Dostoiévski, São
Paulo, Editora 34, 2003. Em segundo lugar, os
artigos “Da necessidade de um olhar oblíquo”,
FACOM, Revista da Faculdade de Comunicação da
FAAP, São Paulo, número 9, 2 semestre de 2001;
“Ontologia do pó”, Revista Cult, São Paulo,75,
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dezembro/2003; “A hipótese de Deus: o caráter
crítico da religião”, Revista Cult, 64.

6 A expressão rarefação intelectual nos foi
apresentada primeiramente pelo historiador Elias
Thomé Saliba. Remetia-se a um quadro onde,
pensando especialmente em nosso país, as
atividades ditas intelectuais, não contavam com
grandes perspectivas de divulgação, e isso por conta
de alguns motivos. Poucas editoras, pequeno
investimento, interesse mínimo. Nesse sentido,
grande parte das falas mais entusiasmadas que
periodicamente se remetem a um possível boom
literário, guardam maior proximidade com o campo
especulativo do que com a realidade literária
propriamente dita.

7 É preciso que se diga que a comparação não é
nem pode ser imediata. Nicole Loraux e Carles
Miralles, na obra Figures de l’intellectuel em Grèce
ancienne, Paris, Editions Belin, 1998, buscaram , por
exemplo, compor o intelectual grego a partir de
remissões aos ofícios dos poetas e dos
historiadores.

8 Alain de Libera, no excelente estudo, Pensar na
Idade Média, São Paulo, Editora 34, 1999, buscou
definir o conceito de clérigo. Nesse sentido, de
forma um tanto difusa, situou o clérigo, na Idade
Média, entre o leigo e o monge. No entanto, se
evidentemente, o leigo é diferenciado com nitidez
do monge, o mesmo não se pode dizer do clérigo.
Trata-se, no entanto de um leitor assíduo, um
literato que dependia da jurisdição eclesiástica para
realizar seus estudos. Segundo Libera, “é na
ambigüidade da noção medieval de clérigo que se
funda a do intelectual moderno: leigo, mas
praticando uma moral na qual, desde a retomada do
termo “clerc” por Julien Benda, se cruzam os ideais
às vezes inconciliáveis do clericus e do literatus.” Ver
Libera, op. cit., p. 345. É bom que se saiba que esse
autor também apresentou uma discussão,
relacionando de forma mais aberta, o pensador
medieval e o intelectual contemporâneo.
Modernamente, ao menos desde 1927, é comum
que associe o termo aos intelectuais, isso a partir do
texto, La trahison des clercs (Paris, Bernard Grasset,
1975, na edição que consultamos), em que o já
mencionado Benda, criticava a postura
contemporânea dos intelectuais de abandonarem os
grandes sistemas, bem como a busca pela verdade.
Além disso, o autor também criticava a perda de
liberdade desses intelectuais ao se ligarem aos
partidos políticos, notadamente os de esquerda.

9 Christophe Charle (La Naissance des Intelectuels
- 1880-1900 - , Paris, Minuit, 1990) e Jean-François
Sirinelli (Les Intelectuels et les Passions Françaises -
Manifestes et Petitions au XXº siecle, Paris Fayard, 1990)
também situam o surgimento do neologismo
“intelectual” em meio ao Caso Dreyfus e estudaram

documentos e petições do período. Christophe
Charle estudou juntamente com Maurice Aguilhon
a elite francesa do final do século XIX. Servindo-se
dos conceitos de campo e bens simbólicos de Pierre
Bourdieu, o autor estudou as universidades
francesas do período procurando por mutações que
por ventura teriam ocorrido. O autor observou o
crescimento do número de estudantes bem como
do chamado proletariado  literário sem ligações
acadêmicas. Procurando notar mudanças no campo
francês na época do Affaire Dreyfus, Charle
comparou listas de assinantes a favor ou contra
Dreyfus. Nessa fratura na sociedade francesa,
intelectual seria aquele que se posicionasse ao lado
de Dreyfus, sendo Emile Zola o modelo dessa
atuação. Já  Sirinelli debruçou-se sobre os protestos
e petições da época sendo que aprofundou-se mais
nas questões políticas. Está junto com Charle no
sentido de ver o surgimento do substantivo 
intelectual em meio ao Affaire. Esses seriam aqueles
que detinham uma visão universalista em oposição
à visão nacionalista daqueles que se colocavam
contra Dreyfus.

10 Tocqueville, op. cit., p.281.
11 Note-se que, ainda hoje, muitos intelectuais

se postam como defensores das possibilidades de se
ter esperança em algo ou em algum tipo de futuro.
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Um caminho que leva de um lugar
ao outro
Mônica Rugai Bastos

RESUMO

O artigo analisa o filme Via Láctea ou O estranho caminho de São Tiago de Luis Buñuel. Busca a interpre-
tação dos símbolos da religião católica, muito presentes nas várias obras do diretor, assim como a peculiar
forma de tratar o tempo. A escolha da peregrinação como temática do filme permite questionamentos sobre a
apropriação dos símbolos da fé pelo povo espanhol. Pode também, criticar a influência da Igreja Católica na
formação do imaginário daquela nação.

ABSTRACT

This article analyses Luis Buñuel's film, Via Lactea, looking for the interpretation of Catholic religion
symbols, present in many of his films. It also points out the peculiar way of treating the time and the use of
the peregrination as subject that allow us to make questions about the religiosity of the Spanish people and
also to criticize the influence of the Catholic Church in that nation.

Cinema  é imagem em movimento. Esta é a
definição de senso comum mais usual, mais
vulgarizada. Os teóricos do cinema, no entanto, não
podem analisar a linguagem a partir de máximas
populares. Seus debates buscam definir a
característica essencial do meio, aquilo que define o
cinema enquanto outro tipo de linguagem.

Desde o seu surgimento, algumas teorias
tentam caracterizá-lo a partir da análise da matéria-
prima; outras pela sua forma; outras ainda, pela
simbologia de suas imagens. A aproximação de um
teórico em relação ao seu tema depende, segundo
Dudley Andrew1, da formulação de uma pergunta

que considere de fundamental importância sobre o
cinema. Como analisar uma obra de Buñuel? Suas
obras abrem um leque de possibilidades de
perguntas sobre o tema: sua forma de abordá-lo; a
construção do filme; a matéria-prima utilizada para
construí-lo. A análise não pode desprezar a
montagem do filme, pois ela revela parte da
construção de realidade do diretor. Não pode
desconsiderar o significado atribuído às imagens,
porque também são constitutivas dessa construção.

Nos filmes de Buñuel, as escolhas nunca
parecem fortuitas, casuais, por isso mesmo tudo
deve ser explicado, ao menos se deve tentar fazê-lo.
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Isto faz parte de sua tentativa de construção de uma
supra-realidade, uma realidade que consiga reunir o
empírico ao ideal, o sonho à realidade, o
psicológico ao físico, o concreto ao abstrato. Ou
seja, a construção de uma realidade que não possa
ser apreendida apenas pela observação, mas que
busca, para a completude de seu sentido, a reação
do espectador. A proposta deste artigo é analisar, de
forma breve, o filme Via Láctea, de Luis Buñuel,

buscando o apoio nessa diversidade de categorias e
nesse conjunto de indagações, formulados por
diferentes autores.

A propósito do Caminho: a Igreja Católica e
Santiago

Um caminho que leva de um lugar a
outro: este é o significado de via. Via Láctea é um
dos nomes pelos quais é conhecido o famoso

Fachada da Catedral de
Santiago de Compostela
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Caminho de Santiago de Compostela, uma das mais
antigas e reconhecidas rotas de peregrinação da
religião católica. Aberto na Idade Média, mais
exatamente no século IX, o caminho era uma
alternativa às rotas usuais de peregrinação para
Jerusalém e Roma, em um período de insegurança
nas estradas da Europa e de ocupação muçulmana
no Oriente. Os muçulmanos – mouros ou
sarracenos, como eram denominados nos reinos
que ocupavam na Europa – eram considerados
infiéis pelos cristãos, e sua expulsão dos locais
sagrados da religião, bem como da Europa
desencadeou o processo das Cruzadas e da
Reconquista. Na Espanha, a reconquista foi um
processo de inúmeras batalhas e negociações
políticas. Trata-se de um fenômeno político, de
unificação do país, que tem como mote principal a
questão religiosa. Nele, as grandes figuras históricas
foram Carlos Magno e os reis Fernando e Isabel.
Como o argumento da luta da reconquista era
religioso, a figura de São Tiago foi recriada como
símbolo de guerra e protetor dos cristãos. É
importante relembrar alguns pontos centrais da
lenda de Tiago porque os mesmos são referidos no
filme Via Láctea.

Santiago Mayor era filho do pescador
Zebedeu, e, juntamente com seu irmão João, foi
escolhido para ser discípulo de Jesus Cristo. Pouco
se sabe sobre sua vida, a não ser que, por ter um
temperamento um pouco forte, tinha pedido a
Jesus que destruísse um vilarejo pouco hospitaleiro
com uma forte chuva de fogo. Disso surgiu seu
apelido, dado por Jesus, de filho do trovão. Segundo
a Bíblia, depois da morte de Cristo, permaneceu em
Jerusalém, foi perseguido por causa de sua fé e
morto, degolado por Herodes Agripa no ano de 44
da Era Cristã.

No século V, surgiu na Palestina uma
história apócrifa dos apóstolos escrita em hebraico.
Posteriormente este escrito foi traduzido para o
grego e para o latim. No Ocidente o texto ficou
conhecido como Historia certaminis apostolice ou ainda
Breviarium apostolorum. Segundo o texto, S. Tiago
teria trabalhado como propagador dos
ensinamentos de Cristo na Judéia e na Samaria.
Também nessa história é narrado um episódio no
qual o apóstolo luta contra um mago chamado
Hermógenes, nele o discípulo teria destruído um
dragão usando apenas o poder das orações. Quanto
a ser evangelizador na Espanha, quem primeiro

menciona o fato é S. Jerônimo em seus Comentários
a Isaías. Segundo este relato, S. Tiago teria alcançado
a costa da Galícia no ano 38 de nossa era. Esta é a
base popular para a crença na relação entre o
apóstolo e a Espanha. Durante sua vida, teria
pregado ali, e depois de sua morte, teria sido
transportado para ser enterrado onde vivera. Todo
episódio é permeado por histórias de conversões ao
cristianismo e lendas envolvendo destruição de
dragões, e domínio de feras selvagens.

A Igreja Católica teve participação nos
dois momentos de encontro dos restos mortais do
apóstolo. A primeira vez, na Espanha ocupada
pelos muçulmanos em 812. Conta-se que um pastor
via cair sistematicamente uma chuva de estrelas
sobre um local no campo. Procurou o bispo, e
juntos foram até o lugar. As luzes caiam iluminavam
uma gruta e no seu interior estava um homem,
decapitado, trajando roupas pontificiais. Depois de
muitas pesquisas, descobriram serem os restos de S.
Tiago. A Igreja, através do papa Leão III, aceitou
as relíquias como pertencendo ao apóstolo, e o
imperador Carlos Magno começou a empreender
uma verdadeira cruzada para abrir os caminhos do
norte do que conhecemos hoje como Espanha para
a realização das peregrinações. A partir de então, a
figura de um cavaleiro brandindo uma espada
vermelha em forma de cruz passou “a ser vista” em
diversas batalhas contra os mouros. S. Tiago era
tido como um grande guerreiro, protetor da
cristandade e líder espiritual da reconquista. Em
844, a tradição já estava bastante disseminada.
Vários documentos oficiais e canções populares
falam da participação do cavaleiro fantasmagórico
nas batalhas. Sempre com a espada vermelha, com
a capa e o chapéu de abas , montando um cavalo
branco, S. Tiago, o herói da reconquista aparecia
nos momentos cruciais das batalhas e matava
centenas de inimigos. Assim, o apóstolo adquiriu
outro apelido: Matamoros.

A segunda participação da Igreja Católica
no processo de criação do personagem ocorreu na
busca pelos restos no século XIX. As relíquias
foram escondidas durante o período de
acirramento das guerras pela reconquista na
Espanha, numa ação dos bispos da Galícia para
evitar o risco de serem “profanadas” pelos
muçulmanos. Eram consideradas como amuleto de
força para os exércitos espanhóis, portanto
deveriam ser preservadas. Esconderam tão bem que
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Altar maior da Catedral de

Santiago de Compostela. Ao

alto, Santiago guerreiro,

brandindo a espada em forma-

to de raio.

apesar de diversas tentativas de buscas, os restos só
foram encontrados, segundo a igreja, quatro séculos
depois. A bula papal comprovando a autenticidade
das relíquias foi publicada em 25 de julho de 1884,
assinada pelo papa Leão XIII. A criação do mito
relacionado ao santo não poderia ser apenas um
fenômeno popular. A participação da igreja no
processo foi fundamental, porque conferiu
autenticidade aos propósitos da luta contra os
mouros e também auferiu credibilidade aos restos
encontrados. O santo é o patrono da Espanha, e
entre seus ilustres devotos, encontra-se Isabel I,

conhecida como a rainha católica, título que lhe foi
concedido em 1496, pelo papa Alexandre VI.

A Igreja Católica se relaciona de maneira
ambígua com as tradições e crenças populares que
surgem em torno de suas práticas. O apoio às
lendas de Santiago tinha, sem dúvida, um caráter
político. Mas se por um lado a igreja conseguiu
submeter o personagem aos seus propósitos, a rota
de peregrinação tornou-se importante para vários
grupos místicos.

A correspondência entre as constelações e
os fatos e santos cristãos foi estabelecida no século
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XVII, quando Julius Schiller compôs uma
associação entre o traçado do céu e sua fé. O
trabalho de 1627 foi chamado de céu astral cristão.
Entretanto, a correspondência entre Via Láctea e o
Caminho de Santiago parece ser relacionada ao
saber alquímico. Acreditava-se que a rota era uma
projeção terrena da galáxia. A estrada para
Compostela era um símbolo da Obra Mercurial.
Mercúrio era um viajante ou peregrino. Assim, além
do santo estar associado ao mito da reconquista
espanhola, sua rota de peregrinação estava também
relacionada ao misticismo judaico e islâmico.

O tema e o problema de VViiaa  LLáácctteeaa
Via Láctea é um filme de 1969. Não se

trata de um dos mais conhecidos de Buñuel, mas de
uma obra que lida fundamentalmente com a
questão da temporalidade. Sua produção inclui
alguns trabalhos considerados emblemáticos pelos
críticos, entre eles: O cão andaluz (1928); Os esquecidos
(1950); A bela da tarde (1966); Tristana (1970); O
discreto charme da burguesia (1972); O fantasma da
liberdade (1974) e O obscuro objeto do desejo (1977).
Inicialmente o diretor ficou conhecido por sua
participação no movimento surrealista. Seu
primeiro filme, realizado com a colaboração de
Dali, foi O cão andaluz. Este filme foi considerado
pelos críticos e por toda uma geração de artistas
como sendo o primeiro filme surrealista.

André Breton tentou certa vez definir a
busca do movimento: “Um tipo de automatismo
psíquico que corresponde, de forma muito
aproximada, a um estado de sonho, que hoje é
difícil de delimitar”. Os estudos do autor sobre o
que ele mesmo denominou de escrita automática
buscavam um tipo de escritura rápida, sem revisão
ou controle da razão. Segundo ele, o pensamento
racional era apenas uma das manifestações da
mente humana. O movimento deveria buscar dar
formas de expressão para as outras manifestações.
O Surrealismo buscava reconciliar aquilo que o
senso comum chama de realidade com os processos
ilógicos, que emergem dos estados de êxtase ou
sonhos, criando uma supra-realidade. Desta forma,
não se pode dizer que o Surrealismo expresse
fantasias, mas uma realidade superior, composta
pelo mundo concreto e pelos estados da mente
humana sejam conscientes ou inconscientes.

Segundo Hauser, “a experiência
fundamental do Surrealismo é a descoberta de uma

segunda realidade que, ainda que inseparavelmente
fundida com a realidade vulgar e empírica é, no
entanto, tão diferente dela que a seu respeito só
podemos fazer asserções negativas e apontar para
as lacunas e cavidades na nossa experiência como
provas da sua existência”2. Na verdade, podemos
dizer que a idéia central do Surrealismo é a fusão de
duas dimensões da existência humana, a empírica e
a onírica, tornando-se assim um paradigma da
representação total de mundo. As correlações de
imagens conseguidas pelo movimento têm a
arbitrariedade de combinações existentes nos
sonhos. Cria-se um segundo mundo no qual a
existência ultrapassa a realidade empírica. O
movimento baseia-se no culto ao estranho e na
exaltação do imaginário. Busca o maravilhoso e não
propriamente o fantástico.

Buñuel realizou dois filmes que denomina
surrealistas: O cão andaluz e A idade de ouro. Depois
disso, abandonou o movimento. Segundo ele, ao se
fazer um cinema surrealista, o que dever-se-ia
buscar é a criação de um conjunto de idéias ou
imagens que não permitisse nenhuma explicação
racional. Ao realizar O cão andaluz buscou imagens
que não tivessem  associação com uma cadeia
racional de pensamento. Só assim as portas para o
irracional estariam todas abertas. Só assim o público
permitiria que as imagens apenas o
surpreendessem. Ele e Dali buscavam provocar
reação e não cognição, pelo menos, não cognição
racional. Os dois foram profundamente
influenciados pelas imagens religiosas.

A Igreja Católica sempre teve uma imensa
influência política e social na Espanha. Sempre
esteve relacionada com os governos, tanto com a
monarquia quanto com a ditadura franquista. Mas,
além disso, a igreja tem profunda influência no
imaginário popular espanhol. Sua influência está
presente nas lendas, nas festas populares. Existe
também uma forte presença dos valores da religião
católica na moralidade espanhola. A moral popular
e das classes mais altas é completamente constituída
a partir dos princípios religiosos. A religião católica,
portanto, determina comportamentos esperados e
influencia a tomada de decisões. A obra de Buñuel
é marcada por uma enorme discussão e crítica à
forte influência comportamental da igreja, bem
como questiona a derivação política da mesma. A
obra de vários artistas espanhóis está marcada pelo
mesmo contexto de discussão, entre eles Dali.
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Várias obras do pintor possuem temática religiosa:
A tentação de Santo Antônio (1946); A madona de Port
Lligat (1949); A última ceia (1955); Santiago, o velho
(1957); entre outros. Além disso, uma imagem do
filme O cão andaluz, mais exatamente da mão
coberta por formigas, serviu de inspiração para
diversos quadros de Dali: O grande masturbador
(1929); A persistência da memória (1931); Alucinação
parcial. Seis aparições de Lenin no piano de cauda (1931).
Em todos eles Dali pintou uma reunião de
formigas.

Apesar de ter rompido com o movimento
em 1931, Buñuel continuou a utilizar imagens cuja
força buscava reações e não propriamente encadear
raciocínios. Em Via Láctea o estranhamento do
espectador é provocado muito menos por aquilo
que é mostrado, mas pela forma como é
apresentado. Por isso, a análise do filme deve tratar
da temática religiosa – relacionada de maneira
fundamental à sociedade espanhola –, e discutir a
forma peculiar do mesmo, uma das características
das suas realizações. O que se pode dizer é que a
temática escolhida para o filme se presta de maneira
singular ao tratamento do tempo dado pelo diretor.
Aliando duas manifestações do imaginário – a
religião e o cinema –, consegue construir um
universo no qual a idéia de continuidade do tempo
pode ser questionada.

A peregrinação é uma das mais antigas
tradições cristãs ainda vivas. Consiste
fundamentalmente em uma viagem para atingir um
local sagrado. Os objetivos do peregrino são
muitos: obtenção de graça divina, agradecimento
por graça já conquistada, prestação de homenagens,
reforço da fé, busca de conhecimento pessoal ou
espiritual. A peregrinação não é uma prerrogativa
da fé cristã. É também uma atividade praticada por
judeus e por muçulmanos.

No Cristianismo, a idéia de peregrinação
está associada a um transcurso no tempo e no
espaço. Um peregrino nunca será o mesmo ao
terminar seu percurso, pois terá realizado uma
viagem tanto física como espiritual. Nesta outra
dimensão, também terá percorrido um caminho
que o levará ao aprimoramento enquanto cristão.
Terá ascendido em sua fé. O que faz do trajeto da
peregrinação algo especial não é apenas o espaço
transcorrido, mas o tempo que se leva a fazê-lo. A
consideração do percurso inserido no tempo é de
fundamental importância em termos espirituais,

porque está relacionada à idéia de que o fiel deva
dedicar um tempo pessoal para o crescimento de
sua fé, e de que a plenitude da vida espiritual só
pode ser conseguida através da reflexão e do auto-
conhecimento.

Portanto, discutir a questão da
continuidade do tempo, bem como da religião
católica na Espanha a partir de uma história de
peregrinos parece não apenas uma escolha bastante
apropriada, mas uma forma brilhante de apresentar
o tema. Em outros termos, trata-se de captar a
história do país na sua inserção espacial e temporal
através de uma simbologia. Do ponto de vista de
Buñuel, o passado não nos informa sobre o
presente, não o justifica. O passado existe
simultaneamente ao presente, como uma
manifestação da consciência. Mas não se trata de
uma consciência individual. Sua concepção é
sofisticada: as manifestações do passado não
aparecem como lampejos de memória, lembranças.
Também não são explicações de situações
presentes. Aparecem como momentos impressos
na memória coletiva, por isso, o passado é
vivenciado no presente. O diretor mostra que,
muitas vezes, o presente nada mais é do que a
recorrência do passado. Neste sentido, o passado é
o presente. Por isso, há uma continuidade, mas não
aquela a que estamos acostumados a nos referir.
Não há uma linha do tempo na qual o passado
simboliza aquilo que já aconteceu e o presente se
apresenta como aquilo que o sucedeu. É uma
versão proustiana de tempo, na qual o passado
nunca deixou de ser. O significado do passado não
está no que já passou, mas no presente. É o
presente que explica nosso passado e não o inverso.
Buñuel, na verdade, aponta para um paradoxo: se o
tempo de fato flui modificando inexoravelmente
tudo à sua passagem, por que tudo parece
permanecer igual? Em termos de imagens, o diretor
expressa isso no filme em algumas seqüências às
vezes desconcertantes. Por exemplo, quando
personagens vindos de um passado, trajando
roupas medievais, trocam de roupas à beira de um
rio e passam a ver as horas em relógios de pulso e
acender os cigarros com isqueiros.

A construção da realidade
“Vários caminhos levam a Compostela”,

essa é uma das máximas dos viajantes. O termo
“peregrino” significa pessoa que percorre campos,
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portanto espaços. Entretanto, toda peregrinação é
uma viagem mística, e isso significa que há, ou
deveria haver, uma jornada de busca espiritual, de
auto-conhecimento. Ora, este processo de
interiorização é considerado como de caráter
privado, individual. Por isso, juntamente com as
experiências oníricas, psicológicas, as experiências
místicas são geralmente aceitas pelo senso comum
como um território no qual a irracionalidade
impera, portanto, aceita-se uma certa incongruência
na continuidade do tempo.

Experiências místicas se situam em um
território mental no qual existe praticamente uma
fusão entre o sonho e a realidade. Durante estas
experiências ocorre um deslocamento da percepção
do mundo concreto – aquilo a que nos referimos
como realidade – para um mundo abstrato, que não
se trata propriamente mundo das idéias, mas de um
universo espiritual no qual os animais e coisas
adquirem alma. Nesta dimensão, a lógica não é
aquela que nos habituamos a utilizar, e o tempo não
possui caráter universal. Pessoas que experimentam
vivências místicas são deslocadas para um universo
interior no qual todas as sensações são totalmente
individualizadas, inclusive sua relação com o tempo.

O diretor abre o filme com uma
explicação sobre a rota de Santiago de Compostela.
A rapidez com que se refere à peregrinação se
justifica logo de início: 500 mil peregrinos por ano
se encaminhavam, durante a década de 60, para a
cidade onde os supostos restos de S. Tiago se
encontram. (Hoje em dia, esse trajeto é feito por
um número muito superior). Rapidamente
apresenta a rota, uma breve história sobre a
descoberta das relíquias e a quantidade de pessoas
que ainda percorrem o caminho. Um homem alto,
com uma capa preta, atravessa o pátio diante da
catedral de Santiago.

A seqüência seguinte do filme mostra as
auto-estradas da França, com trânsito pesado de
carros e caminhões. Em uma estrada menor, dois
homens caminhando, saem de Paris. Encontram
um homem usando uma capa preta e um chapéu
igualmente preto de abas largas. O traje é conhecido
em toda Espanha como sendo dos estudantes de
Salamanca a partir do século XIV. É mundialmente
conhecido por consumidores de vinho do Porto: é
o traje do homem da marca Sanderman. Apesar de
conhecido, apenas pelo traje não se pode inferir
sobre a procedência do personagem no filme.
Parece fisicamente com o homem que percorria a

praça de Santiago. Sabe para onde os peregrinos
estão indo, diz que veio de Santiago e depois de dar
uma esmola a um deles, sugere que encontrem uma
prostituta ao chegar em seu destino. Primeiramente
o personagem está só, e quando os viajantes
voltam-se para olhá-lo novamente, está
acompanhado por um anão.

Nesta seqüência, Buñuel já mostra que um
dos peregrinos é um crente e o outro é um cético.
Este último questionará, durante todo o filme, as
evidências da existência de Deus e os postulados da
fé cristã. O crente é, na verdade, um crédulo. Não
se trata de um cristão de fato, mas a imagem que
Buñuel constrói do crente, isto é, uma pessoa que
acredita na existência de Deus, mas não reconhece
seus sinais. E, quando o faz, não consegue
interpretá-los.

O primeiro encontro do filme leva os
personagens principais a uma reflexão: perguntam-
se por quê o viajante teria dado esmola para apenas
um deles. Acabam concluindo que a barba que o
contemplado exibe lhe confere ares de
confiabilidade. Lembra-se que sua mãe lhe dizia que
ficava melhor usando barba. Ao recordar-se de sua
família, o peregrino cria uma imagem parecida com
a sagrada família. O pai carpinteiro, a mãe serena,
coberta por um manto azul, o menino de uns dez
anos e um rapaz se aprontando para fazer a barba.
A mãe diz que deveria deixar a barba, e ele desiste
de raspá-la. O menino de dez anos é a única nota
dissonante. Afinal, a Igreja Católica afirma que
Jesus era filho único. Existem, no entanto, várias
correntes cristãs que admitem que Maria e José
tiveram filhos. A Igreja Católica não aceita esta
versão porque é contrária ao dogma de virgindade
de Maria.

Buñuel brinca com arquétipos de mãe e de
família. Maria é uma das formas assumidas pela
Grande Mãe. A associação da figura materna com a
mãe de Jesus é recorrente entre os membros do
catolicismo. Como a cultura judaico-cristã informa
o imaginário da cultura ocidental, juntamente com
os mitos gregos, estes arquétipos estão presentes
como formadores de nossa percepção e
entendimento de imagens.

Nesse sentido, para o espectador, a família
de Cristo representa a família do peregrino. E a
constatação de que aquela família mostrada no
filme é a família de Jesus é imediata, porque as
imagens utilizadas pelo diretor são réplicas das
imagens divulgadas pela Igreja e pelo cinema.
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Durante muitos séculos, a igreja permitiu a
divulgação de imagens dos santos, principalmente
de Cristo e sua mãe. Criou-se uma expectativa
quanto às suas imagens. O olhar sereno, a expressão
tranqüila, vestimentas em tons suaves. A
identificação de Jesus não é feita por semelhança
física, mas pela transferência de algumas
características. Estas são em parte físicas, e em parte
comportamentais. Nenhum cristão vivo conheceu-
o em seu tempo, mas a maioria tem sua própria
idéia de como deva ser e se comportar. Esta
construção é resultado de séculos de influência da
Igreja no imaginário popular, tanto através de
imagens de todos os tipos, produzidas por ela ou
com seu consentimento, como através dos seus
ensinamentos e dogmas. A imagem criada pela
igreja não é um duplo, ou uma reprodução3.
Também não é um símbolo. Primeiramente porque
não se torna Cristo ou Maria, pela impossibilidade
imposta pela religião. A ideologia cristã impede a
adoração de objetos como se fossem santificados.
Em segundo lugar, não os reproduz porque não
busca semelhança física, mesmo porque não
existem registros nos quais se apoiar. Existe, no
entanto, uma certa similitude de forma, baseada na
percepção das figuras. A imagem contém alguns
aspectos retirados da personalidade que ela
representa. Logo, as imagens religiosas são
representações.

Para que falemos de representação,
precisamos tratar do objeto da mesma. No caso
específico da religião cristã, os personagens tidos
como reais viveram em um passado tão distante,
que a sua existência não pode ser comprovada em
termos documentais. Logo, sua existência real passa
necessariamente pela crença. Os cristãos passam a
acreditar que Jesus existiu da forma como a igreja
afirma ter sido. Logo, as imagens representam uma
crença, e não algo que tenha necessariamente
existido. A representação é um ideal de imagem. É
nesse sentido que a escolha do tema e de sua
apresentação no cinema é brilhante. Buñuel mostra
que as imagens lidam com aparência de realidade, e
que esta realidade é uma construção4. Mas, a que
tipo de construção estamos nos referindo? O
diretor descreve um tipo de construção mental,
mediada por uma série de referências. Ao trabalhar
com o tema religioso, sugere que a Igreja foi
mediadora desta construção, e criou legitimidade
para a mesma. Os vários teóricos do cinema que,

defendendo que a realidade no cinema nada mais é
do que uma ilusão transformada em real pela
mediação da máquina – e nesse sentido, tributária
da fotografia –, não discutem a existência de outras
instâncias mediadoras deste processo. Buñuel
aponta a religião católica como uma dessas
instâncias, válida pelo menos para a realidade
espanhola.

Na sua análise sobre imagens criadas com
base na religião, Buñuel tende a concordar com
Francastel5: são representações, construídas,
portanto, a partir do intelecto. Os sujeitos
representados não existem, necessariamente, como
indivíduos concretos. Existem apenas como formas
representadas. Nesse sentido, assim como o
cinema, a religião também é uma linguagem.

O ritualismo da Igreja Católica
A que tipo de linguagem nos referimos ao

tratar da religião? Trata-se de um conjunto de
significados próprios nos quais o conteúdo é
importante, mas também atribui-se grande
importância à forma. Por isso o ritual é parte
indissociada do conteúdo da crença. Este aspecto
constitui-se em elemento importante na construção
do filme. O diretor nos apresenta em seguida, a
continuação da peregrinação a Santiago. Os
viajantes não conseguem carona na estrada, e vão
caminhando na direção da fronteira da Espanha.
Encontram um menino no acostamento. Ficam
preocupados porque está só, e reparam que
apresenta vários ferimentos no corpo. É um
estigmatizado. Seus ferimentos reproduzem
algumas das chagas de Cristo. Os peregrinos não
reconhecem os sintomas. A Igreja Católica afirma
tratar-se de  fenômeno relativamente raro, estudado
por seus teólogos. Assim, diz-se que ao longo dos
séculos de fé cristã, algumas pessoas – geralmente
portadoras de forte crença religiosa, totalmente
devotas – foram marcadas pelo aparecimento
desses estigmas, sendo muitas delas posteriormente
santificadas pela Igreja. Tais ferimentos localizar-se-
iam nas partes do corpo em que Jesus foi ferido em
seu calvário – as sete chagas de Cristo –, e as feridas
não se fechariam, o sangramento seria constante e
espontâneo. Os estudiosos católicos e o alto clero
da Igreja vêm dedicando estudos a esse fenômeno
há muitos séculos. Hoje em dia, a Igreja mantém
um corpo de especialistas, dedicados a verificar a
veracidade desses fenômenos.
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O menino na beira da estrada tem
ferimentos na testa, no peito e nas mãos. Quer
permanecer sozinho, mas ao verificar que os
peregrinos não conseguem parar nenhum carro,
sinaliza para um motorista que pára imediatamente.
Os viajantes agradecem a carona, se recostam e
quando começam a descansar da longa caminhada,
são expulsos do automóvel. Um deles diz: “Meu
Deus, meu Deus!”. O que se pode entender disso, é
que o nome de Deus não deve ser mencionado em
vão, uma das máximas cristãs. Foi mencionado pelo
peregrino que é crente, o que é parece lógico, uma
vez que quem não acredita em Deus não tem
necessidade de citar seu nome.

Já nas primeiras seqüências do filme Via
Láctea, podemos verificar vários elementos
apresentados pelo diretor. Claramente apresenta
uma versão da religiosidade cristã, discutindo a
influência desta crença na formação da sociedade
espanhola. Mostrará que apesar da Igreja ter uma
enorme importância social e política, houve uma
profunda modificação no sentido da fé religiosa. Os
dogmas são aceitos, a moral ainda é, de certa forma,
informada pela conduta cristã, mas não há
generosidade nos atos dos crentes, e muito menos
reconhecimento dos sinais, dos ícones da fé.
Aponta para a perda do sentido dos atos e das
imagens. A religião católica apresentada por Buñuel
é um simulacro, uma ritualização cujo sentido se
perdeu no tempo. Aliás, segundo ele, as dúvidas que
permeiam a fé cristã são as mesmas ao longo dos
séculos. Nunca foram solucionadas. Os peregrinos
são aqueles que farão o percurso das discussões,
além de vivenciar as dúvidas. Farão a ligação entre
os diversos questionamentos da fé cristã, nos mais
diferentes locais, e ao longo do tempo.

A seqüência seguinte mostra um padre e
um oficial, em um albergue, conversando sobre
temas da fé cristã, quando os personagens
principais chegam pedindo um pouco de comida. A
discussão gira em torno da transubstanciação do
corpo de Cristo na hóstia. Em termos de imagens,
é importante ressaltar que o diretor mostra sempre
um membro do clero e um membro da polícia em
cada estalagem do caminho. São presenças
obrigatórias e inquestionáveis. Ninguém verifica se
aqueles que dizem ser padres ou oficiais são de fato
quem alegam ser. Os peregrinos e os outros
viajantes, no entanto, são sempre interpelados pela

polícia e devem comprovar quem são. Parece haver
um acordo tácito entre as duas instituições e entre
seus membros através do qual uma não interfere no
poder da outra. Assim, há uma convivência pacífica
entre o sagrado, representado pela Igreja, e o
secular, representado pelo exército. E, se existem
pontos sobre os quais os indivíduos que
representam as instituições discordam, na verdade,
são querelas insignificantes sobre pontos
irrelevantes. No caso desta seqüência, ao ser
contrariado, se irrita com o oficial e joga seu chá
sobre ele. Descobrimos, em seguida, que o padre
era um louco, fugitivo de um hospício. Os
enfermeiros contam que tinha sido padre, mas
havia enlouquecido.

Em um dos diálogos estabelecidos
durante esta seqüência, o suposto padre recomenda
que o oficial seja mais caridoso, mais generoso, ao
que retruca dizendo que não se pode ser caridoso e
manter a ordem. Podemos estender a crítica contida
nesse curto diálogo à participação da própria Igreja
na manutenção da ordem na Espanha. Claro, sem
esquecer a data do filme, quando o franquismo
estabelecia todas as regras de convivência naquele
país, com todo apoio nos setores tradicionais da
Igreja Católica. Desde tempos há muito passados, a
Igreja Católica tem uma participação ativa na
manutenção do ethos e do status quo. A Igreja sempre
teve um papel preponderante na continuidade
moral em vários países de tradição cristã. Nas

Relicário em formato da cabeça
de Santiago. Museu da Catedral
de Santiago de Compostela.
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sociedades espanhola, portuguesa e italiana, esta
participação na formação social da mentalidade
esteve conjugada com uma aquiescência política.
Durante séculos a Igreja justificou privilégios,
depois criou justificativas para perseguição política
e finalmente aceitou e conformou-se com governos
ditatoriais. Portanto, Buñuel está apontando para o
afastamento da Igreja de seus ensinamentos: para
manter a ordem, não se pode ser generoso ou
caridoso. Não se pode ser cristão.

No filme isto aparece em diversas
seqüências, entre elas, em um momento da
Inquisição, quando um membro da ordem
dominicana questiona a razão de tantas mortes. O
prior afirma que a Igreja não matava os
condenados, apenas realizava os julgamentos. O
poder civil os queimava por estarem contra a
ordem. Logo, não eram queimados por serem
considerados hereges, mas por agirem contra a
ordem social e política. O diretor aponta para o fato
de, mesmo sem participar ativamente de alguns
episódios, a Igreja ser omissa, colocando-se ao lado
do poder estabelecido, contra aqueles a quem
deveria proteger.

Ao sair do albergue, os peregrinos
continuam sua jornada. Quando cai a noite, estão
em volta de uma fogueira, prontos para dormir,
quando um pastor cruza por eles. Não entendem
uma palavra do que ele lhes diz – o pastor fala em
uma língua que desconhecem –, e permanecem
sentados ao lado do fogo. O pastor os convidara
para uma cerimônia. Perto dali, há uma reunião de
pessoas, todas trajando túnicas. Parecem pertencer
a um tempo passado, mas como estão na mata, não
se pode localizar exatamente a época a que se
refere. Podem apenas estar trajando roupas antigas,
mesmo porque o pastor chega à clareira onde o
grupo se reúne quando alguns ainda estão se
vestindo. Um deles, parece ser um líder religioso,
veste paramentos de bispo e discursa em latim.
Afirma que finalmente foi reconhecido não ser um
herético, e sim “aquele que se sentara no trono de
Pedro”. Cita o nome de um imperador Graciliano,
o que nos indica um período de início da era cristã.
Apesar do estranhamento, Buñuel ainda dá ao
espectador o benefício da dúvida: os peregrinos
encontraram de fato com o pastor? Estavam se
preparando para dormir, será que a seqüência não
trata de um sonho? A imagem pode  referir-se à
mistura de crenças celtas e cristãs, comum na

Galícia, onde, entre os ídolos dos altares
domésticos figuram, lado a lado, S. Tiago, Maria,
Cristo, duendes, bruxas e seus calderões.

O suposto bispo realiza uma espécie de
culto, divide o pão com alguns assistentes, e sai em
companhia de duas jovens. Na verdade, a não ser
por alguns detalhes, seus ensinamentos pouco se
diferem dos ensinamentos cristãos. A não ser pelo
comportamento não celibatário, o suposto bispo
poderia muito bem ser um católico. Quem
estabeleceu as normas se não a própria Igreja? Por
que alguns comportamentos são inadequados?
Existe, é claro, uma questão moral, mas o diretor
nos mostra que se trata apenas de aparência. O
padre que tinha enlouquecido se comportava
adequadamente, trajava-se adequadamente,
aparentava normalidade. O bispo herege vestia-se
como um bispo, repetia vários ensinamentos, mas
não aceitava alguns princípios como a infalibilidade
do Papa e o celibato dos membros do clero.

Buñuel nos mostra, a partir das imagens,
que a Igreja Católica está preocupada muito mais
com as formas do que com os conteúdos. Portanto,
a aparência é fundamental. Se parece certo, é certo.
Talvez por isso tenha se tornado ritualista, criando
uma legião de crédulos e não de verdadeiros
cristãos.

Em seguida, os trovões ligam novamente
uma seqüência à outra. Um dos peregrinos acorda
ao escutar o barulho. Faz o sinal da cruz como
proteção e o outro, cético, pergunta se acha que
aquilo vai protegê-lo. Pergunta se acredita na
existência de Deus e que provará que ele não existe.
Faz um teste, pedindo que prove sua existência o
fulminando com um raio. Um raio cai na casa atrás
dele, como não o atingiu, conclui que Deus não
existe. O crédulo pergunta se acha que Deus está a
sua disposição.

A linha emaranhada do tempo
A partir deste ponto, o filme continuará

tratando de questões religiosas, mas Buñuel buscará
criar uma ruptura em nossa idéia de continuidade
do tempo. As seqüências obedecerão a uma lógica
de acontecimentos, mas não haverá
necessariamente o encadeamento temporal a que
nos habituamos no cinema. Quando uma pessoa
passa pela nossa janela em um filme, acreditamos
que ela aparecerá em seguida pela porta. Várias
seqüências não seguiram esta lógica temporal no
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filme. Por exemplo, os peregrinos passam por uma
janela na fachada de um restaurante antes de se
iniciar uma discussão sobre a existência de Deus
proposta pelo maître. A discussão é bastante longa,
antes dos peregrinos aparecerem na porta do
restaurante. O mesmo homem que durante a
discussão afirmava serem apenas os homens maus
os que não acreditavam na existência de Deus,
expulsa os peregrinos.

Em seguida chegam a uma festa em uma
instituição de ensino. São recebidos com
cordialidade. Sentam-se e enquanto ouvem o
discurso da diretora sobre como foram preservados
da violência, um deles lembra das passeatas
estudantis em Paris. É a primeira e única menção
aos problemas políticos ocorridos em 1968. O
peregrino cético  relembra as passeatas, até que em
um determinado momento imagina o fuzilamento
de  um Papa. Um dos presentes à cerimônia
pergunta se existe um campo de tiros por ali. O
peregrino diz que isto ocorreu apenas na sua
imaginação, e que havia sonhado com o
fuzilamento de um Papa. O convidado afirma que
veria muitas coisas durante sua vida, mas jamais um
Papa em um paredão.

Nesse momento do filme, percebemos
que o diretor, embora rompido com o Surrealismo
como movimento, continua criando supra-
realidades, ou seja, realidades compostas pelo
concreto, pelo pensamento, pelo onírico e pelo
psicológico. O diretor revela certo desprezo pelo
empírico e observável. Sua realidade é uma
composição entre várias dimensões de tempo e
espaço. A imaginação não é, portanto, uma
dimensão paralela àquilo que denominamos
realidade, mas componente daquilo que ele chama
de realidade. Nesse sentido, Buñuel permanece
surrealista: busca uma realidade superior.

A realidade superior do diretor incorpora
dimensões psicológicas à realidade observável.
Uma seqüência que demonstra isso é aquela na qual
os peregrinos pedem carona na estrada, quando um
deles não consegue mais andar com o sapato
furado. O peregrino cético faz sinal para um
motorista que não pára, e roga uma praga. O
motorista se acidenta e morre. Os peregrinos se
aproximam do carro, e observam o motorista
morto. Enquanto discutem sobre a necessidade de
informar a guarda, outro personagem surge dentro
do carro. Os dois perguntam se ele estava ali, e

responde que sempre aparece em casos como
aquele. Durante a conversa, o personagem
praticamente se identifica como um anjo ou
demônio, encarregado de conduzir as almas, mas os
peregrinos nada vêem de estranho naquele
interlocutor. Mais uma vez Buñuel mostra que os
sinais que poderiam comprovar as bases da fé cristã
não são mais reconhecidos.

Logo em seguida, os peregrinos
encontram uma capela. Não podem entrar ali
porque o convento está “contaminado” por uma
seita jansenista. Nesta seqüência do filme, o
espectador é levado pela primeira vez a crer que
dois momentos da história se cruzaram. Os
peregrinos são convidados a presenciar um duelo
de espadas entre um jesuíta e um conde protetor
dos jansenistas. Os dois esgrimam, mas ninguém sai
vencedor, ambos terminam o duelo batendo nas
costas do outro. Parece, pelo tratamento dado pelo
diretor, que os peregrinos passaram por um outro
momento da história, ou seja, em seu caminho,
acabaram  esbarrando com outro período histórico.
Esta sensação persiste na seqüência seguinte.
Cruzam com dois viajantes vestidos com capas
pretas e um burro. Os viajantes pedem que levem o
animal até um albergue, onde se encontrariam à
noite, Receberiam como pagamento uma moeda de
ouro.

A sensação de cruzamento entre dois
tempos surge por vários motivos: primeiramente,
os trajes inadequados para a época em que se passa
o filme, e depois pelo pagamento oferecido.
Moedas de ouro não são mais o dinheiro corrente.
Em seguida, os dois viajantes de preto entram em
um vilarejo com pessoas vestidas com trajes do
passado, guardas com lanças e elmos, carroças ao
invés de carros. Entram em uma espécie de
convento, onde está sendo realizada uma cerimônia
de exumação de cadáver. Aquele que conduz a
cerimônia fala que o exumado sempre tinha sido
considerado como um excelente membro da igreja,
mas que após sua morte, seus escritos heréticos
tinham sido descobertos. O corpo exumado é
queimado, enquanto o bispo que conduz a
cerimônia reafirma o dogma da Trindade. Os dois
jovens de preto gritam contra o dogma, afirmando
que ninguém pode ser ao mesmo tempo um e três.
Ninguém consegue pegar os dois jovens, e eles
fogem.

Pode-se dizer que o tema simboliza uma
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Imagem de Santiago peregrino,
provavelmente de meados do
século XVI, influência flamenga.
Museu da cidade do Porto
(Por tugal).

crítica à censura do franquismo que persegue,
naquele momento na Espanha, os estudantes que
aderem ou apenas se referem às transformações
propostas ou apresentadas pelos movimentos de
68, tanto na França como em outros países. A

escolha dos personagens franceses, o filme ser
falado em francês, e a maior parte do percurso se
realizar na França retiram, de certa forma, a
identificação direta com a Espanha. Entretanto, a
influência da Igreja a que o diretor se refere ocorre
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em países como Espanha, Itália e Portugal, e não
propriamente na França. Além disso, esta seqüência
relaciona-se, dessa forma, com a anterior,
aparentemente isolada, que mencionada de
passagem as passeatas estudantis em Paris.

Ainda como fugitivos, os dois jovens
chegam às margens de um rio ou lago. Ouvem
homens nadando. Verificam que os nadadores
deixaram suas roupas na margem, e roubam-nas.
São roupas de caçador. Os dois observam as
mesmas com estranheza, olhando com cuidado os
cartuchos de balas. Continuam andando, agora não
mais fugindo. Empunhando as armas, apontam
para o alto, como se estivessem procurando alvos
de caça. Um deles mexe nos bolsos e encontra um
terço. O outro joga o rosário em um galho de
árvore e o arrebenta com um tiro certeiro.

Já há uma diferença entre os dois jovens
que pegaram as roupas na margem do rio e aqueles
dois, vestidos com as roupas de caçador. Eles são as
mesmas pessoas, ao menos em termos físicos, mas
possuem uma familiaridade com as vestimentas que
antes não tinham. Além disso, usam relógios de
pulso e isqueiro.

Esperam anoitecer antes de voltar para a
estalagem onde combinaram o encontro com os
peregrinos. Sentados enquanto esperam, são
contemplados com uma aparição. Um dos viajantes
recebe de volta, das mãos daquela que identifica
como a Virgem Maria, o terço antes arrebentado
pelo tiro de espingarda. A aparição é questionada
pelo outro jovem, que afirma que estão cansados e,
portanto, confusos.

Ao voltarem à estalagem, os viajantes
encontram os dois peregrinos. Ali, também estão
um padre e uma força policial. Pedem um quarto
para que possam passar a noite, mas antes de
dormir, conversam com o padre sobre a aparição da
Virgem. Esta parte final do filme mostrará os
viajantes dormindo em uma estalagem onde não se
deve abrir a porta para ninguém que bata durante a
noite. Ambos estavam sós em seus quartos, mas de
repente têm companhia. O padre começa a
conversar com um deles através da porta, e em
alguns momentos, o padre está na sua frente,
sentado em uma cadeira dentro do quarto.

Quanto aos peregrinos, chegam a
Santiago, encontram a prostituta a quem o primeiro
homem encontrado se referiu. Segundo ela,
Santiago estava às moscas, pois tinham descoberto
que o corpo ali enterrado não era do santo, mas de

um homem qualquer.
O filme termina com a seqüência de dois

cegos caminhando por uma floresta, e encontrando
um grupo de pessoas. Aparentemente trata-se de
Cristo. Pedem a cura, e Jesus pede-lhes que não
espalhem o milagre. Diz ter vindo à Terra para
semear a discórdia entre as famílias, opor o filho ao
pai. Segue em frente com seu grupo de discípulos,
e os cegos tentam caminhar com eles. É quando se
percebe que ambos não estão propriamente
curados, pois não conseguem atravessar uma vala
sem o uso do cajado.

Perspectivas de análise
Na tentativa de analisar o filme de Buñuel,

passa-se por vários questionamentos a respeito da
validade de algumas propostas teóricas para a
análise de cinema. Sem dúvida a análise de
Tarkovski6, por exemplo, seria perfeita para
mostrar como um autor pode recriar o tempo da
realidade segundo a lógica do seu pensamento. O
filme seria, segundo ele, uma realidade emocional, e
os espectadores o receberiam assim, como uma
segunda realidade. Isso seria possível porque ao
criar um filme, o diretor estaria construindo seu
próprio mundo, ou seja, poderia estar criando uma
realidade não convencional. Além disso, Buñuel
concordaria com Tarkovski sobre o fato de que as
associações poéticas tornariam o público mais ativo.
A busca de Buñuel ao fazer filmes é provocar
reações, gerar controvérsias a respeito dos
significados.

Tarkovski também afirma que a fruição do
tempo seria a única força organizadora do filme.
Buñuel opta por um tipo de tempo cujo fluxo torna
descontínua nossa noção a respeito da sua
passagem. Recria o tempo em uma escultura
apropriada para mostrar como pensa. Mas, para
fazer isso de maneira inteligível para o espectador, o
diretor escolheu uma temática que se submete à
forma. Ou seja, expôs a lógica do seu pensamento,
mas também utilizou uma forma específica de
construção do filme para mostrar o que pensa.
Tarkovski acredita que, como a música, o cinema
seja uma arte imediata. Isso significa que não
precisaria de uma linguagem mediadora para levar à
compreensão. De certa forma, ao dizer que precisa
de imagens que produzam reações, Buñuel está
fazendo um cinema imediato. Mas, sem ter acesso a
uma linguagem mediadora que permita a
compreensão dos diversos significados religiosos
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do filme, o espectador vagará entre as seqüências
como uma nau à deriva. A lógica de continuidade
do tempo de Buñuel reside também no conteúdo
sobre o qual o filme trata.

O diretor vai mostrar que, mesmo
proferindo palavras não muito apropriadas em
termos dos ensinamentos cristãos, aquele homem
de barba, trajando túnicas com cores claras, é
identificado com Jesus. Ele vive situações
semelhantes às que são descritas na Bíblia, portanto,
a identificação é quase imediata. A pergunta que
nos resta é: por que? Por que apesar das palavras
praticamente contradizerem as imagens, ainda
ficamos com as últimas? 

A construção de imagens de santos pode
ser considerada como uma das mais complexas
formas de criação imaginária. Baseia-se, de certa
forma, na verossimilhança. Mas, semelhança em
relação a quê? Trata-se de uma semelhança
construída a partir de elementos constitutivos de
um ser humano: olhos claros e ternos, barba ou
cabelos longos. Mas, isso seria muito pouco para
começar com um retrato. Acrescentam-se as
roupas, de cores claras, túnicas e mantos cobrindo
parte da cabeça. E, finalmente, a atitude. Uma
forma de mover-se, alguns comportamentos
recorrentes. A figura santificada deve, também,
transmitir calma, tranqüilidade, paz de espírito.
Tudo isso associado, cria a imagem do santo. Em
nenhum momento, se diz que a imagem substitua
aquilo que ela representa, ao menos na religião
católica. Entretanto, existe quase que uma
reverência às imagens de santos. Elas estão mais
próximas de nós, e os fiéis atribuem certos poderes
mágicos a elas. Imagens que desaparecem e
reaparecem em outros locais, pedidos que são
atendidos porque o fiel tocou a imagem. Portanto,
a imagem religiosa criada pela Igreja Católica é uma
representação, mas, entre os seus fiéis, assume
caráter de reprodução e de duplo. Reproduz as
outras imagens, e portanto torna-se semelhante, e
assume um caráter santificado próprio,
praticamente substituindo o santo que representa.
Nesse sentido, diríamos que a imagem religiosa
possibilita uma relação concreta entre o fiel e uma
entidade abstrata.

O que podemos dizer é que na religião,
não existe necessariamente uma cópia do que
existe. Há uma representação de um universo já
criado pela mente. Não há lógica racional envolvida

nesse processo, mas trata-se de uma forma de
apreensão do mundo.

Para Buñuel, o cinema também cria uma
realidade superior, cujo sentido não é apenas
racional. A supra-realidade só pode ser entendida
como uma fusão dos diversos estados mentais do
ser humano. Por isso, sua produção pode ser
analisada pelos diversos teóricos do cinema: propõe
a construção de um tipo de realidade, propõe um
cuidado com a forma de apresentação do filme, e
trabalha os elementos de forma simbólica. Por isso,
suas obras são citadas por quase todos os analistas
de cinema. Dependendo do argumento, Buñuel se
presta como exemplo. Além disso, estabelece uma
relação especial com seu público. O diretor faz
filmes que dependem da reação do espectador, e
portanto esperam um espectador ativo. Conta com
a atividade mental do público para decifrar algo que
não esteja explícito. Por isso, ele mesmo disse: “Eu
peço que o filme descubra algo para mim”.
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Oswald de Andrade
Máximo Barro

Entre os anos de 1947 e 1950, o número  230,
da rua 7 de Abril, era minha segunda casa.
Conforme o dia, ou melhor, a noite, por exemplo,
se fosse terça, quinta ou sábado, o caminho era
seguir até o fim do corredor do prédio dos Diários
Associados e tomar o elevador dos fundo que me
conduziria ao segundo andar, no Museu de Arte
Moderna. Ambos os Museus ficavam no mesmo
prédio   

Logo após o  cinema, meus outros dois
alvos de atenção no momento que eram a música e
artes plásticas. No  Museu de Arte Moderna, além
das exposições do que poderia haver de mais
avançado em matéria de pintura e escultura do
século XX, também funcionava  a Filmoteca,
inaugurada com Joana D Árc de Carl Theodor
Dreyer e outros clássicos da vanguarda franceses
dos anos vinte. Poderiam ser encontrados no
barzinho  anexo, a partir da 18 horas, Di
Cavalcanti, Rebolo, Di Prete, Flavio de Carvalho, às
vezes, Ciccilo Matarazzo e, eternamente, Francisco
Almeida Salles.

Fosse segunda, quarta e sexta, a rota seria
tomar o elevador da área esquerda e também, no
segundo andar, apenas em bloco diferente, iríamos
ao Museu de Arte de São Paulo, financiado por
Assis Chateaubriand, onde teríamos uma visão
ampla de arte, abarcando desde sarcófagos das
catacumbas cristãs, passando por quadros da Idade
Média e Renascença, Barroco, Romântico e, sem
ser essencialmente moderno, havia dezenas de
impressionistas, menor número de expressionistas
e outros então atualíssimos , como Picasso, Chagall,
Siquieros, Portinari, Tarsila, Malfatti.

Praticamente com a primeira exposição
que lá estivera, começou a funcionar o Centro de

Estudos Cinematográficos, clube de cinema que
tentava rivalizar com o da Filmoteca. Pouco depois
começou funcionar o Seminário de Cinema, onde
três vezes por semana, das 20:00 às 22:00 horas
havia aulas  teóricas de técnica, estética e história do
cinema. Tudo muito acadêmico, cerebral, nada de
prático mas, sempre importante, porque
anteriormente nada havia que pudesse fornecer
qualquer orientação para quem desejasse alguma
coisa de mais aprofundada  acerca do cinema.

As projeções em 35 e 16 mm, para os
sócios contribuintes, eram realizadas no grande
auditório. Às segundas feiras, no pequeno
auditório, havia projeções de clássicos, sempre
americanos, sonoros, alugados diretamente nas
distribuidoras americanas. Val Lewton, John Ford,
Capra, Welmann entre outros que já haviam
percorrido o circuito comercial da cinelândia, eram
projetados com  uma apresentação da obra do
diretor e, depois do filme, debate.

Foi nesse pequeno auditório, sentado nas
cadeiras idealizadas pela Lina Bo Bardi que
presenciei um dos acontecimentos mais insólito
que marcou-me para sempre.

Ainda não completara vinte anos, egresso
de colégio e educação religiosa, onde ensinavam
que quem não era apóstolo era apóstata, vira-me de
repente, no centro de outras correntes, não
religiosas, mesmo atêas, mas tão discriminatórias
quanto as do Vaticano, que afirmavam que a direita
jamais teria capacidade para produzir arte. O
paraíso estético era apanágio da esquerda. Esses
conceitos me perturbavam  porque os raros filmes
nazistas que assistira naquela quadra eram
superiores  aos soviéticos. Além disso, como aceitar
aqueles conceitos da esquerda  espumante, se o
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maior poeta do século XX americano naturalizado
italiano, se dizia fascista convicto, chorando  a
morte de Mussolini na cela em que fora confinado.

Nesse ambiente convulsionado de
extremismos, anunciava-se um debate, no MASP,
sobre  dodecafonismo. Ela prometia debates
quentes, porque dias antes num despreocupante
concerto de música francesa que o maestro Souza
Lima regera no Teatro Municipal, lá pelo meio da
suíte La Mer, de Debussy, um cheiro de queimado
tomou conta da sala. O ambiente carregado de
disputas frontalmente antagônicas que sempre eram
mais políticas que estéticas, levou alguns dos
ouvintes  ao exagero de pensar que era um princípio
de incêndio provocado por um dos lados. Muitos já
se retiravam da sala quando o primeiro violino,
atemorizado com o odor e a retirada das pessoas,
largou as impressões do mar “debussiniano” ao
meio dia e, com o violino embaixo do braço,
também empreendeu sua retirada da laguna do
palco. O maestro, de costas para a platéia, que nada
percebera até ali, ficou pasmo com a atitude e parou
com o braço no ar. Por via das dúvidas, parte da
orquestra seguira o exemplo do spalla. Felizmente
um dos funcionários do Teatro entrou acalmando e
avisando que tratava-se de uma ponta de cigarro
aceso que algum mal educado jogara no tapete. A
paranóia  de que todos estavam impregnados
naqueles dias, pode bem ser explicitada através da
frase irada que uma francesa gritava ao meu lado,
no  mais carregado sotaque parisiense: arrrrte é
arrrrrte e póóólitica é outra coisa.

Na noite do debate programado para o
Museu de Arte de São Paulo, bem antes do horário
que os jornais anunciaram  para começar, todos os
lugares já estavam tomados. Pessoas em pé. Na
hora precisa (naquela época ainda não imperava o
minutinho), corredores e fundos  estavam  tomados
por compacta massa.

Precavido eu chegara bem cedo,
sentando-me na terceira fila, lugar estratégico, do
lado esquerdo, onde ficava uma grande e pesada
mesa ocupada pelos professores que ministravam
aulas e, em outras ocasiões, pelos conferencistas.

Pouco depois da minha chegada, senta-se
ao meu lado um senhor meio gordo, inquieto,
fazendo do seu pescoço um periscópio, olhando
para as laterais e para trás, às vezes cumprimentado,
outras dirigindo um olhar frio, contundente,
praticamente de desafio.

O advogado que assessorava o Museu
assumiu a mesa dizendo-se mediador. Pedia que
alguém favorável à teoria dos doze tons
empregados por  Schonberg  e, depois, outro
contrário, se inscrevessem para exporem  durante
cinco minutos cada um suas opiniões. Em seguida
os debates estariam abertos, para quem se
escrevesse, no tempo de 3 minutos.

Antes de qualquer descrição é bom saber
que o após guerra  elevara ao cume a questão do
abstracionismo e figurativo nas artes plásticas, o
mesmo acontecendo com a música tonal e atonal.
Essas divergências que na Europa e América eram
debates puramente acadêmicos, em São Paulo,

À mesa, João Acioly
e Jamil Haddad.
Abaixo: Mario da
Silva Brito, Oswald
de Andrade, Antônio
Cândido e Rossini
Camargo Guarnieri.
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tornaram-se campos de batalha entre comunistas,
ou mais apropriamente, os estalinistas  e os outros,
da direita e centro, que posicionavam-se de forma
independente, pró ou contra o abstracionismo e
atonalismo. Ignorávamos naquele momento que
Shostakovich quase sofrera prisão porque andara
compondo alguns compassos num estilo que o
paizinho de todas as Rússias considerava música
deliqüescente. Aqui em São Paulo a briga se
polarizara entre o maestro Camargo Guarnieri,
convicto estalinista, propugnador do folclore como
única fonte de música e o maestro Hans Joachin
Kollreuter, fanático defensor de todas as
vanguardas, privando da amizade de  Alban Berg,
Schonberg e  Anton Webern, através de vários
escritos publicados em jornais.

Todos esperavam pela palavra de
Camargo Guarnieri mas ele não compareceria,
explicando um dos seus alunos que ele temia que
suas palavras fossem distorcidas pela imprensa.

Kollreuter, exprimindo-se num português
deficiente,- ele começara seus cinco minutos  de
praxe num infelicíssimo, “minhas senhoras e minhas
senhoras”, expõem que a modernidade dos
automóveis, elevadores, aviões, aspiradores,
batedeiras e todos os aparelhamentos elétricos que
tínhamos em casa impunham uma música
semelhante. A questão crucial nem era debater a
justeza  ou não do serialismo, mas se a música do
século XX deveria tonal ou livre.

Um rapaz, beirando os vinte anos,
dizendo-se aluno e porta voz de Camargo
Guarnieri, defende o outro lado dizendo que a
música para ser internacional, precisa ser,
obrigatoriamente, nacionalista. Somente através do
folclore é que os brasileiros seriam  respeitados  no
exterior.

O cavalheiro ao meu lado que ouvira o
maestro alemão com alguma impaciência, com a
fala do garoto exasperara-se. Sua atitude inquieta
premiava  meu fígado com  contínuos socos do seu
cotovelo. Em meio a uma defesa mais candente de
verde amarelismo do garotão, o senhor-cotovelo,
sem pedir licença, em altas vozes aparteia. O rapaz
responde a altura, deixando ainda mais indignado o
senhor que já começo temer. Em pé, agora além das
cotoveladas sou pisado, ele retruca com insolência.
O aluno fazendo uso de todos os jargões que o
PCB não tinha vergonha de repeti-los à exaustão
pequeno burguês torre de marfim-bonde da história
apaniguado de Washington, colonizado- luta campesina-
patronato insensível ópio do povo com ironia preparada

na sede do partido, vai direto na jugular do homem-
soco que continua vociferando, indiferente às
campainhas, admoestações da presidência,
cassação da palavra, pedido para que se inscreva,
ouve do garoto uma frase  lapidar: O senhor Oswald
de Andrade acredita sempre estar com a razão, ao que o
outro responde sem titubiar: Eu sempre tenho razão!  

O meu choque naquele momento era
incomensuravelmente maior daquele que a platéia
poderia estar recebendo com os destampatórios de
ambos os lados. O nome que eu ouvira e que estava
sentado ao meu lado, pelejando com o auditório,
pertencia nada mais, nada menos, que ao homem
que ousara fazer algumas das descrições mais  cruas
de personagens e situações da literatura brasileira.
Que   fora amigo e inimigo de Mario de Andrade.

Oswald de Andrade
década de 50.
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Que anos antes  pertencera aos quadros do partidão
e quando, desalentado desligara-se, o fizera aos
berros, sem nenhum afeto.

Enquanto eu fazia essas meditações a
batalha continuava. O presidente tentava aos gritos
e campainhadas  direcionar o debate, mas com a
participação daquele homem nada  parecia possível.

O maestro Eduardo de Guarnieri, pai do
ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri pede a
palavra e indaga calmamente se a música fora
concebida para ser ouvida ou lida, porque quando
liderara o Quarteto de Roma era obrigado a estudar
profundamente todos os  tecnicismos das partituras
da   Nova Música  para depois tocá-la para  ouvintes
à que  odiavam aquelas incongruências.Kollreuter
responde que na verdade a música não se resolve
apenas com problemas técnicos mas, que  eram
funcionais, inerentes  às mutações que a música do
século XX vinha passando. Isso acontecera no
século XIX  com os quartetos de Beethoven.

O garotão volta a atacar tentando
minimizar  os  problemas de aceitação popular que
tiveram Bach ou Wagner no passado. A música
atonal vem destituída de qualquer  significado para
o artista brasileiro. Oswald retruca com a
costumeira virulência: esse conceito  faz parte do
obscurantismo soviético. Pasmo geral. Pela primeira
vez  naquela noite, no centro de uma batalha  que
não poderia ser musicada nem mesmo por
Strawinsky, o auditório conheceu  alguns
compassos de absoluto silêncio, sepulcral,
quebrado repentinamente por uma voz, mais
parecendo deformada por uma câmara de eco,
proveniente do espaço formado pelas dezenas de
pessoas comprimidas depois das última fila de
poltronas e proferindo: “apenas a tua mulher conheceu
a prisão”. A frase era chicoteante, tanto mais que era
endereçada a quem até ali somente atacara. Oswald
levanta-se da cadeira, lívido. Tomo mais um huch no
fígado. Ele olha esfogueado para o local de onde
veio a chibatada. Não só ele, todos olham para lá. A
resposta é o silêncio de um mar de cabeças. Outra
pausa numa partitura de estrondos mahlerianos.
Novamente a  voz distinta, de um corpo indistinto
renova o anátema: “a tua mulher é que foi presa, somente
ela conheceu a prisão!” É impossível distinguir o que
ele responde porque a voz está embargada , apesar
de atingir altíssimos decibéis. O presidente quer
cassar-lhe a palavra. Ele não admite. O presidente
exige que ele se inscreva. Ele não admite. O

presidente afirma que ele não poderá mais fazer uso
da palavra. Ele solenemente diz que ninguém vai
cassar-lhe a palavra. O presidente pede que  se
retire. Ele o fará   ruidosamente enquanto recebo os
últimos  socos e pisões.

Sem a sua presença os debates
continuaram serenamente, educadamente, sem
incidentes, naquele estilo que ele maldosamente
classificaria em um dos seus ensaios como uma
reunião de chato-boys.

Máximo Barro
Professor de História do Cinema Brasileiro da
FACOM-FAAP e membro do Centro de
Pesquisadores do Cinema Brasileiro.
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As imagens da memória
Yeats... Proust... Becket
Gabriela Borges

RESUMO

Este artigo analisa os elementos estéticos constituintes da tele-peça ...but the clouds... a partir de seu
diálogo com o poema The Tower, de William Butler Yeats, e os conceitos de memória voluntária e involuntária
explorados por Beckett na análise da obra Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust. ...but the clouds... estre-
ou em 17 de abril de 1977 no programa The Lively Arts da BBC2, sob o título de Shades, juntamente com
Ghost trio e a transcriação da peça de teatro Not I.

ABSTRACT

This paper analyses the aesthetic elements of Samuel Beckett's television play ...but the clouds..., its
dialogue with the poem The Tower, by William Butler Yeats, and the concepts of voluntary and involuntary
memory explored by Beckett through his analysis of Marcel Proust's Le Temps Retrouvé. ...but the clouds... was
first broadcast on the 17th April 1977 at The Lively Arts BBC2 program under the title Shades, along with
Ghost trio and the adaptation of the play Not I.

O dramaturgo Samuel Beckett, apesar de ser
mais conhecido pelos seus trabalhos literários e
teatrais, possui uma extensa obra para os meios
eletrônicos, destacando-se as suas peças de rádio, o
seu único filme denominado Film e as suas tele-
peças. Entre os anos 1966 e 1986 o autor escreveu
as seguintes tele-peças: Eh Joe, Ghost trio, ...but the
clouds..., Quad e Nacht und träume para a rede pública
de televisão britânica British Broadcasting
Corporation (BBC) e para a televisão pública do sul
da Alemanha, Süddeustcher Rundfunk (SDR).

A sua colaboração foi diferenciada em
cada uma delas. Na BBC, escreveu os roteiros e
supervisionou a produção de quase todas as tele-

peças, dirigindo apenas Quad. Entre os fatores que
permitiram Beckett trabalhar com a BBC destaca-se
a criação da BBC2 a partir das recomendações do
Pilkington Report, em 1962, e a liberdade criativa
dada aos escritores, além da escassez de material
original para ser produzido pelo meio televisual,
que levou a emissora britânica a procurar
dramaturgos e escritores de renome para escrever
roteiros especialmente para o meio.

Na SDR, o autor dirigiu todas as suas tele-
peças. A sua colaboração deveu-se principalmente
ao fato do Diretor de Dramaturgia da televisão
alemã, Dr. Reinhart Müller-Freienfels, ser
admirador do seu trabalho e estar interessado em
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patrocinar autores de renome internacional para a
série Der Autor aus Regisseur. Esta experiência foi
fundamental para Beckett apurar o seu senso
estético como autor e diretor e desenvolver a sua
poética tecnológica pois, além da qualidade técnica
dos equipamentos, a equipe de produção procurava
fazer com que as imagens criadas pelo autor fossem
efetivamente visualizadas no meio eletrônico.

Elementos estéticos
A tele-peça ...but the clouds... prima pelo uso

da luz. O cenário consiste de um foco de luz de 5
metros de diâmetro no centro da tela rodeado por
uma zona de escuridão. A iluminação é gradual
entre a completa escuridão ao redor do círculo e o
máximo de luz no centro. O roteiro indica que os
três lados deste foco de luz são denominados: 1.
oeste, ruas; 2. norte, santuário; 3. leste, armário e o
centro do círculo é denominado 4. posição de
permanência.

A câmera, diferentemente de sua atuação
em Eh Joe e Ghost trio, está imóvel durante toda a
tele-peça e posicionada ao sul do círculo de luz. Ela
enquadra quatro planos que, ao aparecerem, são
mantidos fixos do começo ao fim. O primeiro deles
denomina-se M, um plano médio do personagem M
de costas, sentado num banco invisível, debruçado
sobre uma mesa também invisível e vestido com

um roupão e uma touca de cor cinza claro. Esta é
uma imagem que, apesar de descrita pelo autor, é
bastante difícil de ser identificada na tela de vídeo.
Ela se materializa como o espaço do santuário em
que M está relembrando e querendo rever a sua
amada, mas ela não é vista claramente, pois o
santuário se situa na zona de escuridão ao norte do
círculo. M1 é um plano geral de M no set, vestido
com chapéu e sobretudo escuros ou com roupão e
touca claros; o outro plano é um close-up da mulher
amada reduzido aos olhos e à boca que se
denomina W e o quarto é o plano geral do set, seja
vazio ou com M1, que é denominado S. As
passagens de um plano ao outro são feitas
gradualmente por meio da fusão.

M é o personagem masculino que se move
de um lado para o outro do círculo numa
coreografia indicada detalhadamente no roteiro. De
cada uma das posições até o centro ele dá cinco
passos, pára na posição de permanência, vira-se e
segue para a posição seguinte. Os movimentos de
M, como de F em Ghost trio, são inexpressíveis e
sem vitalidade como os movimentos de uma
marionete e algumas vezes chegam até mesmo a ser
cômicos. V é a voz interior de M, que se expressa
na tele-peça como uma voz feminina em off.

Comparando com as duas tele-peças
anteriores, ...but the clouds... apresenta algumas

M1
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diferenças significativas em sua gênese. Apesar de
todas elas terem sido escritas para um personagem
masculino na tela e uma voz feminina em off, em Eh
Joe há dois personagens, Joe, visto na tela e Voice, a
voz em off que pode ser tanto a voz interior do
personagem como a voz de uma das suas amantes,
ainda mais que ela é feminina. Voice atormenta Joe,
que vive uma espécie de purgação e somente
imagina os momentos em que passou com suas
amantes. Por sua vez, Ghost trio apresenta um
diálogo entre F, o personagem masculino e V, a
voz que comanda os seus movimentos enquanto
espera pela chegada da amada. Porém, a imagem da
amada nunca chega a se materializar, seja em voz
ou imagem.

Em ...but the clouds... V é uma voz suave
que traz à lembrança de M os momentos em que a
amada apareceu para ele, porém ela não é só
imaginada, ela aparece efetivamente na tela. Como
M e V são corpo e voz do mesmo personagem,
...but the clouds... pode ser considerado um
monólogo, no entanto, é um monólogo de natureza
bastante peculiar, pois a voz está separada do
corpo. Além disso, a voz age no tempo presente e
no tempo passado, mas as imagens de M aparecem
apenas no passado.

M repete sempre os mesmos
movimentos. Ele entra pelo lado oeste, ou seja,
pelas ruas adjacentes vestindo chapéu e casaco,
pára no centro do círculo de luz e dirige-se para o
lado leste, onde está o armário em que guarda suas
vestimentas e veste o roupão e a touca,
reaparecendo no centro do círculo de luz para
dirigir-se ao seu santuário, localizado ao norte. No
santuário escuro, onde não pode ser visto por
ninguém, adota a posição M e começa a relembrar
os momentos em que esperava pela aparição da
amada. Quando deixa o seu santuário, ele faz os
mesmos movimentos em sentido contrário, ou seja,
vai do santuário para o armário, troca de roupa e
dirige-se para a rua. Todos estes movimentos
passam pelo centro, onde M pára, vira-se e segue.

O espaço da ação que é visto na tela, no
qual M se movimenta de um lado ao outro do
círculo de luz, corresponde ao seu imaginário, ao
falar consigo mesmo, relembrando os momentos
em que esperava pela aparição da amada e aqueles
em que ela efetivamente reapareceu na sua
lembrança.

V descreve, no presente, as ações de M ao

tentar relembrar as aparições da amada no passado,
ou seja, é como se M estivesse repetindo para si
mesmo o caminho que costumava percorrer para
que a amada reaparecesse. Após cada descrição, V
afirma: “É isso”, concordando que foi daquela
maneira que ele tinha agido quando conseguiu ver
a amada na sua imaginação e pede para que as ações
sejam repetidas novamente ao afirmar: “Let us now
make sure we have got it right.” e “Let us now run
through it again.” (Beckett, 1990:419-21)1

V e M intercambiam a sua existência
entre o presente e o passado. Ainda no presente, V
afirma: “Let us now distinguish three cases.”
(Beckett, 1990:420)2 e, no passado, descreve as
ações de M no círculo de luz, que é o palco da
memória. V descreve quatro casos mais comuns,
três em que a amada aparecia e um caso nulo. No
primeiro caso, ela apareceu e desapareceu num
suspiro. No segundo, ela apareceu e deixou-se ficar
com aqueles olhos vagos que ele tanto suplicara
para que olhassem para ele enquanto vivos. E no
terceiro caso, ela apareceu e depois de um
momento os seus lábios moveram-se e disseram,
inaudivelmente, as palavras “...clouds ...but the
clouds... of the sky...”, V então murmura as
palavras “...but the clouds...”3, sincronizadamente
com os lábios da amada.

No seu santuário, onde não podia ser
visto por ninguém, a amada reaparece e M suplica:
“Look at me” e então ela repete as palavras
“...clouds... but the clouds... of the sky...” que são
murmuradas por V. Quando os lábios se calam, V
implora: “Speak to me” (Beckett, 1990:421). 4

Diferentemente de Eh Joe, em que Joe queria que
Voice se calasse e sumisse, V diz para a amada:
“Fala comigo” e “Olha para mim”. Porém, como
ela só existe na imaginação de M, ela não fala nem
olha para ele, somente aparece de relance, como
uma visão, uma miragem. No manuscrito MS1533-
15 consta um quarto caso que foi retirado do
roteiro final, em que se lê: “she comes and after a
moment – (...) begins to speak till all... seem but the
clouds of the sky, when the horizon fades...”6, que
são os versos retirados do poema de William Butler
Yeats, The Tower (1927). Como o personagem O em
Film, M não quer ser visto por ninguém mas, ao
mesmo tempo, suplica para que a amada olhe para
ele. É como se somente ela tivesse o direito de
compartilhar com ele aquele lugar e aquele
momento de solidão em que eles conseguiam, de
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certa forma, se comunicar. Ele não queria ser visto,
mas ao mesmo tempo, suplicava para que aqueles
olhos vagos e sonhadores que ele se recordava tão
bem, olhassem para ele.

No roteiro final consta ainda um quarto
caso, ou caso nulo, em que M suplicava em vão.
Este era o mais comum, pois acontecia “(...) in the
proportion say of nine hundred and ninety-nine to
one, or nine hundred and ninety-eight to two (...)
(Beckett, 1990:421)”7. Ele lamenta que se ela não
tivesse aparecido nenhuma das vezes em que supli-
cou, ele não teria ficado esperando “(...) deep down
into the dead of night, until I wearied, and ceased,”
e teria “busied myself with something else, more...
rewarding, such as... such as... cube roots, for exam-
ple, or with nothing...”(Beckett, 1990:421)8.

Para Kirkley (1992:610), o que é visto no
vídeo não é o presente fluxo de consciência de M,
o personagem que faz e pensa, porque a sua voz, V,
é separada do seu corpo ao descrever as suas ações
no tempo passado. Neste sentido, V não é a voz
daquele que a audiência vê na tela da televisão, V é
a voz daquele que escuta e observa o seu passado.
É como se houvesse várias instâncias do mesmo
ser, ou como se a consciência de M tivesse vários
níveis: o presente, expresso pela voz em off de M
falando sobre o passado; e o passado, que é tanto
aquele mostrado no vídeo, ou seja, as ações de M na
tentativa de rever a amada, quanto um passado mais
longínquo da convivência dos dois amantes, que
não se sabe ao certo quando ocorreu. A única
indicação de que viveram juntos, ou passaram

momentos felizes juntos, aparece quando V fala
que suplicava para que aqueles olhos vagos
olhassem para ele quando eram vivos. Na língua
inglesa, este verso é ambíguo pois ao usar a palavra
alive,9 não se sabe se era quando M estava vivo ou
a amada estava viva. Neste sentido, M é aquele que
se vê no vídeo pensando sobre o seu passado, ou
seja, aquele que está na memória do personagem M,
assim como o personagem M da voz em off no
presente, que tenta relembrar como é que a amada
aparecia.

A amada aparece oito vezes durante a
tele-peça. Algumas vezes ela aparece fortuitamente
por dois segundos, em outras ela fala,
inaudivelmente, as palavras “... but the clouds... but
the clouds of the sky... when the horizon fades...” e
em outras ela fala, também de modo inaudível, os
últimos versos do poema The Tower : “... but the
clouds... but the clouds of the sky... when the
horizon fades... or a bird’s sleepy cry... among the
deepening shades...” (Beckett, 1990:422)10.

Beckett & Yeats
De acordo com o manuscrito MS1553-2,

o primeiro título da tele-peça era Poetry only love. No
manuscrito pode-se ler as seguintes frases: “W:
Poetry was her only love” e “Poetry (was my) only
love”, os quais podem se referir tanto à
personagem W, que nas primeiras versões da tele-
peça recitava os últimos versos do poema, quanto
ao poeta, Beckett. Ao afirmar que a poesia era o seu
único amor, W cria uma ambigüidade, pois o
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intercâmbio entre presente e passado volta a
aparecer com a indagação de quem seja ela, W no
presente ou no passado. Por outro lado, se for
considerado que esta é a voz do autor, seria então
Beckett afirmando, por meio da personagem W,
que a poesia é o seu único amor. Além disso, esta
frase também explica, de certa forma, a
intertextualidade entre a tele-peça e o poema de
Yeats. Os versos do poema inspiraram não somente
o nome da tele-peça e o seu tema, mas também o
nome do programa intitulado Shades (Sombras)11,
em que as tele-peças ...but the clouds..., Ghost trio e Not
I foram exibidas.

Em The Tower, Yeats elabora sobre o tema
do envelhecimento e da expectativa da morte,
quando o corpo está ficando fraco e a circulação
começa a parar lentamente. Campos (1998:3-4)
explica que o poema é uma espécie de testamento
do poeta, pois no fim da sua vida Yeats escreveu
muito sobre a velhice, inclusive, ao reler os seus
versos, ele mesmo achou seu poema um tanto
amargo. O poema é dividido em três partes, na
introdução o poeta expõe a sua indignação com a
degeneração da idade, depois evoca os fantasmas
da torre para indagar sobre a sua indignação e
rememora o vigor da juventude. Por fim, ele expõe
o seu credo e transmite o seu legado, enquanto sua
vida se esvanece.

No começo do poema há uma referência
à musa e o poeta lembra-se de que quando era
moço não se importava com ela e lhe mandava
embora, preferindo Platão e Plotino como amigos.
A imaginação e a memória são dois temas presentes
no poema que também são recorrentes no trabalho
de Beckett. Yeats escreve que no fim do dia,
quando os últimos raios de sol se escondem, a
imaginação se solta e as imagens e memórias são
evocadas. Em Beckett, M evoca a presença de sua
amada, que se revela e se esconde, no final do dia,
quando se dirige para o seu santuário e suplica para
que ela apareça na escuridão. M, por intermédio de
V, afirma que em algumas noites suplicava em vão
para que a amada aparecesse e que, em outras, ela
aparecia na sua imaginação.

O poeta pergunta ainda se a imaginação
discorre mais sobre um amor conquistado ou sobre
um amor perdido e explica que se ela discorrer mais
sobre um amor perdido, foi

No final, o poeta afirma que preparou a
sua paz, no sentido de sua morte, com as cultas
culturas italiana e grega, com a imaginação do
poeta, as memórias das palavras das mulheres e dos
amores, ou seja, com tudo o que o homem precisa
“para o seu sobre-humano sonho-espelho de ser”
(Campos, 1998:8). Nos últimos versos que são
usados em ...but the clouds..., ele prepara a sua alma,
lamenta a morte dos amigos e dos olhares que lhe
fizeram prender a respiração, “como as nuvens do
céu, quando o horizonte se esvanece”, referindo-se
mais uma vez ao crepúsculo, que é uma metáfora
não somente da imaginação e da memória, mas
também da morte como o “lento cantar de um
pássaro (que) ressoa no escurecer das sombras”.

A produção alemã de ...but the clouds...,
dirigida pelo próprio Beckett para a Süddeutscher
Rundfunk em 1977, usou os últimos doze versos
do poema de Yeats, pois Beckett considerou que a
audiência alemã não teria conhecimento prévio do
poema, enquanto que para os ingleses ficaria muito
óbvio e repetitivo se fossem usados mais do que
quatro versos do poema no final da tele-peça.

Beckett & Proust
No ensaio crítico que escreveu sobre a

obra Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust,
Beckett (1999:11) afirma que a memória e o hábito
são os dois atributos do câncer do tempo, que é um
monstro de duas-cabeças, tanto da maldição quanto
da salvação. Em ...but the clouds..., o autor lida com
as duas instâncias, seja na repetição habitual das
mesmas ações ou nas imaginações criadas pela
memória.

A tele-peça enfatiza a repetição das ações
cotidianas, descreve a vida de M dia após dia, desde
a aurora até o anoitecer, quando ele se fecha em seu
santuário para implorar à amada que apareça
novamente. Ao repetir sempre os mesmos
movimentos, na sua imaginação e na sua
lembrança, M explicita um hábito e uma monotonia
da vida cotidiana. Para Beckett (1999:28), a vida é
um hábito, o qual é um acordo entre o indivíduo e
o seu meio, cuja obrigação é ser perpetuado. O
hábito oscila entre o sofrimento e o tédio. O“por mera covardia ou por orgulho,

pseudoconsciência ou sutileza vaga,

refugiste de um grande labirinto,
E se a memória volve o sol é extinto
Por um eclipse e o dia já se apaga”

(Campos, 1998:7).
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sofrimento representa a omissão do dever de
perpetuação, ele abre uma janela para o real e é a
condição principal da experiência artística. O tédio,
por sua vez, representa o cumprimento do hábito
que deve ser tolerado pois é o mais duradouro de
todos os males humanos.

As cenas que explicitam os hábitos de M
são, na verdade, exercício da sua memória, cujos
movimentos são descritos por V. Para Proust, e
para Beckett (2003:31), existem dois tipos de
memória, a memória voluntária e a memória
involuntária. A memória voluntária é descrita como
um álbum de fotografias, em que as imagens do
passado, personificadas em imagens corpóreas,
estão arquivadas, e que não se diferencia muito da
memória de um sonho, pois ela “não tem valor
como instrumento de evocação e mostra uma
imagem tão distante do real quanto o mito da nossa
imaginação” (Beckett, 2003:12-3). Para o autor, esta
memória se apresenta como a forma mais
monótona de plágio, pois constitui o plágio de si
mesmo. Ao repetir os seus movimentos de um lado
para o outro no círculo de luz, M não faz nada mais
do que imitar a si mesmo, no presente e no passado,
como o personagem Krapp da peça Krapp’s last tape
ao ouvir novamente os rolos de fita cassete que
contam as memórias da sua vida ao longo dos anos.

O círculo de luz é o palco da memória
voluntária, ou seja, onde ela se materializa como
uma experiência não somente para M mas também
para o telespectador. Todas as vezes que M quer ver
a amada, ele entra no seu santuário e começa a
evocá-la, suplicando para que ela apareça. Para
Beckett (2003:30), hábito e memória estão tão
ligados um ao outro sendo que, em casos extremos,
a memória é acionada por força do hábito. Como a
memória voluntária permite ao indivíduo escolher
arbitrariamente quais as imagens que quer guardar
na sua lembrança, as imagens que M vê no círculo
de luz são as imagens do seu arquivo da memória
que estão disponíveis para serem lembradas e
revividas. Ao evocar uma ação passada, o que se vê
não é mais do que um eco desta ação, pois é um ato
intelectivo e está condicionado pelos preconceitos
da inteligência. Assim, qualquer gesto ou palavra,
perfume ou som que não se explique por meio de
algum conceito é rejeitado como ilógico e
insignificante (Beckett,2003:76).

Em contraposição ao círculo de luz, o
espaço do santuário em que M se retira para não ser

visto por ninguém e ativar os mecanismos da sua
memória, encontra-se em completa escuridão. Na
obra de Beckett, o espaço da memória é sempre o
espaço da escuridão, contraposto por um foco de
luz que expressa a imaginação, como nas peças Not
I (1972), That Time (1974-5) e What Where (1982).
Este espaço pode ser visto também como uma
metáfora da mente, que pode ser ou estar sempre
solitária e que se expressa na tele-peça pela palavra
MINE12. Esta palavra tem um sentido ambíguo na
língua inglesa e pode ser entendida tanto como o
pronome pessoal meu, quanto como o substantivo
mina, no sentido de um fonte rica e inesgotável
guardada no labirinto da memória. Kirkley
(1992:610) enfatiza que a palavra está escrita em
letra maiúscula para indicar que deve ser falada com
certa ênfase durante a performance.

No santuário, M ativa a memória por
força do hábito, no entanto, apesar de rever as suas
imagens no círculo de luz, M não tem controle
sobre as aparições da amada, pois elas ocorrem por
meio da memória involuntária. Segundo Beckett
(2003:32-3), esta memória é “explosiva, uma
deflagração total, imediata e deliciosa”, que escolhe
o seu próprio tempo e lugar para acontecer. A
memória involuntária consome o hábito e revela o
real, o qual a falsa experiência da realidade não
pode jamais revelar. Neste sentido, W, a amada de
M, escolhe quando vai aparecer, intercalando a sua
presença com a sua ausência. No começo da tele-
peça, V afirma que quando pensava nela era
sempre noite e depois corrige, afirmando que
quando ela aparecia era sempre noite, ou seja, a
amada aparecia quando queria e não quando M
queria que ela aparecesse.

Beckett (2003:79-80) comenta que a
experiência da memória involuntária acontece
algumas vezes na obra de Proust. Ela proporciona
a identificação entre as experiências imediata e
passada como, por exemplo, a reaparição de uma
ação passada ou a sua reação no presente,
consistindo numa “colaboração entre o ideal e o
real, entre a imaginação e a apreensão direta”.
Pode-se sugerir que o mesmo acontece em ...but the
clouds..., pois a experiência vivida por M é comum
ao passado e ao presente. O autor afirma que esta
experiência é, ao mesmo tempo, imaginativa e
empírica e transmite uma essência extratemporal
cujo transmissor se torna, naquele momento, um
ser extratemporal. Analisando o personagem M, ele
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se mostra então como um ser extratemporal no
momento em que revê a sua amada,
experimentando uma breve eternidade. Neste
sentido, as obras de Proust e Beckett consistem
numa negação do tempo e conseqüentemente da
morte, pois ela está vinculada ao tempo. O tempo
linear é negado, pois presente e passado acontecem
a um só e mesmo tempo.

Para concluir, é necessário ressaltar que os
trabalhos de Beckett para a televisão, especialmente
...but the clouds..., apresentam uma experiência muito
rica do meio, pois dialoga com os seus recursos de
um modo muito peculiar. Pountney (1994-5:51)
considera que o trabalho para a televisão permitiu a
Samuel Beckett experimentar com recursos que
eram inimagináveis no teatro e investigar o
potencial expressivo da tecnologia disponível na
época, baseada no sistema de gravação da câmera
de vídeo. As possibilidades apresentadas pela
câmera, principalmente o uso do close-up, e a
constante repetição do processo de gravação,
capturando e preservando uma imagem que pode
ser repetida ad infinitum, possibilitaram ao autor
deixar a sua visão estética expressa de forma única.

Na leitura dos manuscritos é possível
perceber que Beckett estava procurando encontrar
uma forma definitiva de se expressar
artisticamente, que naturalmente nunca foi

encontrada. Entretanto, a tecnologia televisual
permitiu a elaboração e a expressão de seu projeto
abstrato, uma vez que as imagens foram gravadas e
preservadas da maneira em que foram efetivamente
imaginadas pelo autor. Uma evidência disso é que
numa entrevista dada em 1986 Beckett (apud Ben-
Zvi, 1985:30) afirmou que estava muito mais
interessado em trabalhar com a televisão do que com
o teatro, porque aquele meio apresentava mais
possibilidades de expressão.

NOTAS
1 “Agora vamos ter certeza de que conseguimos

fazer isto corretamente.” e “Agora vamos repassar
tudo isto novamente.” (todas as traduções são de
minha autoria)

2 “Agora vamos distinguir três casos.”
3 “...nuvens... como as nuvens... do céu...” e

“...como as nuvens...”
4 “Olha para mim”, “...nuvens... como as

nuvens... do céu...” e “Fala comigo.”
5 Os manuscritos da tele-peça estão arquivados

no Beckett Archive na University of Reading, Inglaterra.
6 “ela chega e depois de um momento – (...)

começa a falar.” (...) “...até que tudo ...se pareça com
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as nuvens do céu, quando o horizonte se
esvanece...”

7 “(...) acontecia na proporção de novecentos e
noventa e nove para um ou de novecentos e
noventa e oito para dois”.

8 “(...) até altas horas da madrugada, (quando)
cansava e parava” e teria “se ocupado com alguma
outra coisa, mais... recompensadora como... como...
calcular raízes cúbicas, por exemplo, ou com nada”.

9 “With those unseeing eyes I so begged when
alive to look at me.” (Beckett, 1990:420)

10 “... como as nuvens... como as nuvens do
céu... quando o horizonte se esvanece... ou como
um lento cantar de um pássaro... no escurecer das
sombras”.

11 O título foi retirado do último verso do
poema The Tower: “among the darkening
shades”.

12 “... busied myself with nothing, that
MINE, until the time came, with break of day, to
issue forth again...” (Beckett, 1990:421)
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Os meios de comunicação de massa,
a ciência e a ficção científica

RESUMO

A partir de exemplos históricos, extraídos tanto da ficção científica quanto da ciência propriamente
dita, este artigo convida o leitor a refletir sobre a fragilidade da fronteira entre ficção e a realidade. Além disso,
o autor destaca o papel (nem sempre ético) que a mídia muitas vezes desempenha no sentido de induzir as pes-
soas a confundirem a ficção com a realidade.

ABSTRACT

Based on historical examples taken from both science fiction and science itself, this article invites the
reader to think about how fragile the boundaries between fiction and reality are. Furthermore, the author high-
lights that mass media often plays a key (but not ethical) role in making people mistake fiction for reality.

Quando Mary Shelley, em 1818, escreveu sua
obra-prima, Frankenstein, ela fez muito mais do que
produzir uma célebre história de “terror”: a autora
lançou também um alerta sobre os perigos do uso
antiético e desumano da ciência. Mas se
pesquisarmos o contexto histórico em que o
romance sobre o monstro que se rebela contra o
criador foi redigido, aprenderemos outra lição
importante: no mundo real, com surpreendente
freqüência, a ficção e a ciência contaminam uma à
outra, e este fenômeno costuma ser propagado
exponencialmente graças à ubiqüidade e à
influência  nem sempre responsável  dos meios de
comunicação de massa. No presente artigo,

exporemos alguns exemplos históricos que ilustram
a relação entre a mídia, a ciência e a ficção científica
para que o leitor possa refletir sobre a tênue
fronteira que separa a ficção da realidade, bem
como sobre como os meios de comunicação de
massa podem nos induzir à confusão entre ambas.

Até o século XIX, romances de ficção
científica eram raramente produzidos. Uma das
razões é que a maioria das pessoas não via na
ciência grandes possibilidades de mudança. Mas a
Revolução Industrial forneceu a prova de que
invenções como as máquinas têxteis e o navio a
vapor, entre inúmeras outras, vieram – como
resultado do avanço científico – para mudar os

Fábio Lacerda Soares Pietraroia
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caminhos da humanidade. Com isso, as
possibilidades da ciência passaram a ser muito mais
respeitadas e a ficção científica se consolidou
enquanto gênero literário.

Teve início, então, uma grande onda de
especulações sobre os limites do progresso
científico-tecnológico. Dentre estas especulações,
estava inclusive a possibilidade de recriar-se a vida a
partir da eletricidade. Em 1791, o anatomista
italiano Luigi Galvani gerou verdadeira euforia ao
demonstrar que músculos de sapos mortos se
contraíam quando submetidos a choques elétricos.

Os chamados experimentos “galvânicos”
multiplicaram-se velozmente por toda a Europa e o
entusiasmo dos cientistas era incontido. Tais
experimentos consistiam em tentar reanimar
corpos ou partes de corpos recém-falecidos a partir
de choques elétricos. A eletricidade passou a ser
vista como um “fluido vital”. A conseqüente
contração muscular conduzia os cientistas à ilusão
de estarem logrando reconstituir a vida à matéria
morta, por alguns segundos pelo menos.

O Iluminismo e a crença no progresso
científico chegaram a tal ponto que – ao analisar o
pensamento predominante daquela época – Pierre
Thuillier afirma acreditar-se que “é graças à física e
à química que o homem pode rivalizar com Deus” 2

Foi neste contexto que Mary Shelley
escreveu, em 1818, seu romance de ficção científica.
Consonante à memória que havia sido construída
do conhecimento científico naquela época, a
história de Frankenstein centra-se numa personagem
concomitantemente humana e monstruosa, que
teria sido “montada” a partir de peças extraídas de
diferentes cadáveres e que voltava a viver por meio
de fortes correntes elétricas.

Na prática, Mary Shelley estava
inspirando-se no clima (que havia sido criado por
diversos cientistas do seu tempo) de crença
generalizada no galvanismo. Sua ficção era um
recado ou, se quisermos, um diálogo, claro com os
cientistas da época: a possibilidade de criar vida em

laboratório poderia não trazer tanto progresso
quanto aparentava.

Curiosamente, não tardou para que os
meios de comunicação de massa induzissem
multidões a acreditarem que aracnídeos tivessem
sido artificialmente criados pela ciência, graças à
pilha de Volta!

Em 1836, Andrew Crosse, um excêntrico
químico, esforçava-se em demonstrar que graças
àquela pilha, pode-se provocar a formação de
cristais em diversas soluções aquosas. Numa de suas
experiências, ao passar uma corrente elétrica por
uma solução de silicato de potássio e ácido
clorídrico, Crosse relatou que – ao longo de vinte
dias – se formaram excrescências sobre uma pedra
porosa, as quais “haviam se revestido da forma de um
inseto perfeito” 3 . Antes mesmo de obter qualquer
autorização de Crosse, o editor do jornal Somerset
County Gazette apressou-se em publicar que Crosse
havia, em seus pequenos aparelhos, criado animais
semelhantes a ácaros ou aranhas. Logo em seguida,
o próprio Crosse enviou um relatório com uma
descrição mais minuciosa e completa de seus
“aracnídeos” à British Association for the Advancement
of Science (Sociedade Britânica para o Progresso da
Ciência) de Bristol. Em muito pouco tempo, jornais
e revistas de todos os tipos colocaram o grande
público a par da suposta proeza de Crosse no
campo de eletrobiologia. Crosse, por sua vez,
autoproclamava-se “autor de um vasto poema
elétrico”. Em fevereiro de 1837, um rumor
infundado (e cuja origem até hoje é desconhecida)
circulava, comentando que outro cientista,
conhecido como Faraday, teria repetido com
sucesso a experiência de Crosse. Aproveitando-se
da situação e da fama repentina, Faraday esforçou-
se por manter a ambigüidade sobre a verdade do fato.

Os galvanistas consumiam uma quantidade incrível
de cabeças de veados e de coxas de rãs, para não falar
dos cães e corpos humanos. (...) Na Prússia, em
particular, o cadáver humano era tão procurado que
as autoridades proibiram oficialmente, em 1804, que
se utilizasse os criminosos decapitados em prol da
ciência galvânica.” 1

“Submetemos [o aracnídeo do Sr. Crosse] à
ação do microscópio que o ampliou cerca de 280
vezes. Com esta forma de observação, percebemos
que o corpo tinha uma forma oval, a barriga
ligeiramente achatada e o dorso redondo,
particularmente no extremo inferior do corpo. A
pele da parte traseira apareceu irregular, como se
tivesse sido marcada por um número infinito de
tubérculos muito pequenos, uns maiores que os
outros e mal distribuídos. A pele serve como base
ou bulbo para longos pêlos ou teias que são, no
mínimo tão compridos quanto o corpo do
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Criou-se assim, no início do século XIX,
uma memória coletiva artificial sobre as
descobertas e os avanços no que concerne à
biogênese em laboratório. Isso conferia ao romance
de Mary Shelley uma aparência assustadoramente
atual e factível. Tudo indicava que, provavelmente,
seria apenas uma questão de tempo para que a
ciência e a ficção se encontrassem no mundo
concreto.

A proliferação das notícias sobre os
supostos avanços no campo da biogênese fez com
que orçamentos voltados à pesquisa científica por
toda a Europa fossem realocados (ou melhor,
deslocados) rumo às pesquisas galvânicas.
Ironicamente, a memória coletiva sobre estas
proezas forjadas (portanto, fictícias) conseguiu
interferir de fato na história da pesquisa.

A curiosa seqüência de acontecimentos
que mencionamos ilustra o quão manipulada e
antiética pode ser a relação entre o jornalismo, os
meios de comunicação de massa e o conhecimento
científico. Além disso, mostra também que a
imaginação popular pode ser bastante trapaceada
por “saberes científicos” equivocados.

Um fenômeno similar aconteceu durante
a radiodifusão de “A Guerra dos Mundos”, por
Orson Welles e sua equipe, em 1938. Na época,

muitos cientistas acreditavam na existência de vida
em Marte, e a mídia exercia um papel multiplicador
desta crença. Assim, a idéia de uma invasão
alienígena na Terra parecia bastante plausível para
grande parcela da população.

Quando o programa da rede de rádio CBS
foi ao ar, no Dia das Bruxas de 1938, multidões de
norte-americanos entraram em pânico, convencidas
de que a Terra estava sendo aniquilada por um
invencível exército marciano. Hadley Cantril
resume a intensidade do pânico ao dizer:

Em alguns lugares, o tráfego mergulhou
num caos total, com centenas de automóveis
correndo pelas ruas e desrespeitando a sinalização,
os faróis e as autoridades. Uma mulher quase
tomou veneno, mas seu marido chegou em casa
bem a tempo de evitar tal desastre. Pelo menos uma
outra quebrou seu braço enquanto “tentava fugir
dos marcianos”. Muitos adultos precisaram de
tratamento médico contra o estado de choque e a
histeria. Houve muitos danos e um sentimento
generalizado de insegurança entre aqueles que
tomaram o drama como realidade. Em suma, foi
uma catástrofe nacional para os Estados Unidos, o
que inspirou o surgimento de leis que passaram a
tentar delimitar os limites éticos do uso dos meios
de comunicação massa 6  

Na época em que Orson Welles transmitiu
“A Guerra dos Mundos”, já havia uma memória
coletiva fortemente constituída que apontava para a
existência de vida em Marte, com base tanto em
discursos científicos, quanto em especulações
cientificamente descomprometidas. Esta memória
coletiva  – por si só – tornava uma história de
invasão marciana muito mais crível que nos dias de
hoje. Assim, era uma memória, amplamente
disseminada, sobre algo que ainda poderia

“Muito antes de a transmissão terminar, as
pessoas, pelos Estados Unidos inteiro, estavam
rezando, chorando, correndo freneticamente para
escapar da morte trazida pelos marcianos.
Algumas correram para resgatar seus entes
queridos. Outras telefonavam dando um adeus
final ou um alerta, apressavam-se em informar
os vizinhos, buscavam informações em jornais ou
nas estações de rádio, lotavam ambulâncias ou
viaturas policiais. Pelo menos seis milhões de
pessoas ouviram o programa. Pelo menos um
milhão delas ficaram aterrorizadas ou
perturbadas.” 5

animal. Todos estes pelos fixos que crescem na
protuberância dorsal deste tipo de aracnídeo,
bem como seu focinho, dão-lhe a aparência de um
porco-espinho microscópico.” Annals of Electricity,

Magnetism & Chemistry, Vol. 2: 355-360

(January-June 1838) (vide figura 1)

Figura 1 (4)



040

F a c o m   n º 1 2  -  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 4

Orson Welles cercado por

repórteres no dia seguinte à

transmissão de “A Guerra

dos Mundos”.

Figura 2 (7)

teoricamente vir a acontecer (memória coletiva do
futuro). Conforme Ronaldo Rogério de Freitas
Mourão,

Passaremos agora a discutir o papel
central que os cientistas e a mídia tiveram na
construção desta memória coletiva do futuro.

Um dos principais responsáveis por
colocar Marte em evidência, foi o respeitado
astrônomo italiano, Giovanni Virginio Schiaparelli
(1835-1910), do Observatório de Milão. Em 1877,
ele observou Marte atentamente, numa de suas
maiores aproximações com relação à Terra (a
“somente” 35 milhões de milhas de distância). Ao
detectar certas linhas escuras que se cruzavam ao
longo da superfície do misterioso planeta,
Schiaparelli denominou-as “canais” (canali). Uma
longa seqüência de especulações equivocadas sobre
a existência de vida no Planeta Vermelho derivou de
interpretações errôneas acerca desses “canais”.

Problemas na interpretação da
nomenclatura “canais” (canali) geraram uma
enorme confusão. Por “canais” (que originalmente
se referiam a acidentes geográficos produzidos
naturalmente pela erosão), costuma-se entender
construções feitas pelo homem para transportar
água. De acordo com Enos Picazzio, canali
(canais)...

Tão logo os astrônomos começaram a
falar dos canais em Marte, a imprensa popular
passou também a fazer grandes especulações sobre
a possibilidade de o planeta vizinho ser habitado
por vida inteligente. Vide o que Rudolf Thiel nos
diz:

A idéia parecia, aliás, bastante plausível,
afinal, de acordo com as teorias sobre a origem do
sistema solar então vigentes, Marte teria sido
formado antes que a Terra e era, portanto,
considerado o melhor candidato para ter vida
extraterrestre. Isto levou à crença de que seres
inteligentes construíram canais de irrigação. Um
número expressivo de astrônomos contribuiu para
aumentar o mal-entendido. Vide, por exemplo, o
relato de Asimov:

Contudo, quem liderou a crença de que os
canais marcianos teriam sido construídos por uma
civilização avançada, foi, sem dúvida, o astrônomo
norte-americano Percival Lowell (1855-1916).
Ilustre membro de uma família aristocrata de
Boston, Lowell fundou um observatório particular,
em Flagstaff, no Arizona, onde a distância das
cidades e o ar seco tornavam a visibilidade
excelente. O observatório era devotado
especificamente para o estudo de Marte e foi
inaugurado em 1894.

Lowell sustentava que os canais teriam
sido projetados, por laboriosos marcianos, de

“ciência e ficção andaram lado a lado na criação do
mito de que Marte era habitado por uma civilização
ultra-avançada. Astrônomos e escritores, desde a
Antiguidade, estiveram unidos, na vontade comum de
tirar a humanidade de sua solidão planetária.” 8

“(...) é um termo que parece ter sido introduzido pela
primeira vez por Secchi, em referência aos canais
produzidos naturalmente por efeito de drenagem. (...)
Para Schiaparelli, esses canais escoavam a água
proveniente do derretimento das capas polares para as
regiões equatoriais. No entanto, ao que parece, a
palavra canale (singular) foi traduzida erradamente
por canal, termo que define canal artificial, uma obra

feita por um ser dotado de inteligência. Como já era
corrente a idéia da possibilidade de Marte ser
habitado por seres inteligentes, essa confusão se
disseminou rapidamente (...).” 10

“Houve astrônomos que se associaram aos
registros de Schiaparelli. O astrônomo americano
William Henry Pickering (1858-1938)
registrou manchas escuras redondas onde os
canais se cruzavam, que foram chamadas de
‘oásis’. O astrônomo francês Nicolas Camille
Flammarion (1842-1925) foi um entusiasta dos
canais. Publicou em 1892 um livro chamado O
Planeta Marte no qual argumentava a favor de
uma civilização marciana construtora dos
canais.” 12

“Em toda parte, o termo foi traduzido como
‘canais’. Um sensacionalista que editava uma
revista de astronomia, pensou: ‘Se há canais em
Marte, então o planeta deve ser habitado.’ ” 11 
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acordo com uma rede de traçados geométricos e
que eles serviriam para irrigar amplas plantações de
cereais e para suprir as cidades com água. Em 1895
(portanto apenas três anos antes do escritor H. G.
Wells ver sua “A Guerra dos Mundos” ser publicada
na forma de seriado numa revista), Lowell publicou
seu livro Marte – bem escrito e com linguagem clara
e acessível ao grande público, segundo Asimov.
Nele, argumentava que os canais seriam admiráveis
obras de engenharia e de tecnologia. Teriam sido
construídos para driblar a aridez do planeta. Os
canais transportariam água das calotas polares até as
regiões desérticas de Marte.

O Observatório de Lowell passou a
publicar, por várias décadas, desenhos da superfície
de Marte em que ela aparece coberta por uma rede
de linhas incrivelmente confusa. Em alguns casos,
havia uma “duplicidade”, isto é, em vez de uma
linha simples, duas apareciam lado a lado, como
num trilho ferroviário. Isto atraía ainda mais o
interesse em relação ao planeta vizinho. Em seu
livro, Lowell deixava bem claras as suas idéias sobre
o planeta. Ele estaria morrendo, pois secava
lentamente e perdia a sua atmosfera rarefeita para o
espaço sideral. A civilização extremamente
avançada que nele habitava, mantinha-no vivo
através de gigantescos projetos de irrigação – os
canais, que podiam ser vistos da Terra através da
vegetação em seu redor. Alguns cientistas
argumentavam que, para evitar a evaporação da

água, os marcianos teriam sido inteligentes o
bastante para cobrirem os canais com uma camada
de óleo.

Foi baseando-se nas deduções de Lowell
sobre o Planeta Vermelho e sua civilização que H.
G. Wells se inspirou para criar a história original em
que os nossos vizinhos celestiais atacavam a Terra
(a qual Orson Welles e sua equipe posteriormente
adaptaram para o rádio). Afinal de contas, Marte
seria habitado por engenheiros brilhantes que
deveriam estar desesperados para salvar sua gente
da extinção.

Não podemos esquecer que estas idéias
não derivavam de líderes esotéricos ou religiosos,
mas, sim, de cientistas então muito respeitados,
como Percival Lowell e William Pickering. Os
norte-americanos não se esqueceram disso,
memorizaram! Quando, em 1938, Orson Welles
transmitia sua “A Guerra dos Mundos”, a memória
coletiva do futuro sobre Marte já estava
suficientemente consolidada a ponto de o programa
aterrorizar um milhão de cidadãos!

Outra razão para os cientistas acreditarem
na existência de vida em Marte tinha a ver com as
aparentes alterações periódicas de cores na
superfície do planeta. Este fenômeno levou à
especulação de que determinadas condições
levariam à explosão da vegetação marciana durante
os meses quentes (em que a superfície do Planeta
costumava ser vista com uma cor esverdeada) e

Mapa de Marte, com os

numerosos canais, feito por

Schiaparelli entre 1877 e 1888.
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Desenho de Marte,

mostrando os aspectos

geométricos de seus

“canais”, de acordo com

Douglass, do Observatório

de Lowell, 1898.

provocavam o estado latente das plantas durante os
períodos frios (épocas em que predominava a
observação de uma cor avermelhada).

A crença de que Marte era habitado,
parece ter sido quase unânime até o início da década
de 1960. Naquele ano, o astrônomo estoniano
Ernst J. Öpik, por exemplo, ainda sustentava seu
ponto de vista:

De acordo com os pesquisadores do
Instituto Astronômico e Geofísico da USP , essas
interpretações errôneas sobre a existência de vida 
em Marte somente foram (temporariamente)
abandonadas em meados da década de 1960, graças
às informações e às imagens então obtidas pelas
sondas espaciais Mariners.

Como demonstramos, “A Guerra dos
Mundos” (tanto na versão original de H. G. Wells,
quanto na da equipe de Orson Welles) estabelecia
uma grande interação dialógica com sua época,
especialmente no que concerne à crença,
amplamente difundida, na existência de vida em
Marte. O tema havia se constituído um imperativo
cultural e seria apenas uma questão de tempo – na
opinião dos otimistas de plantão – para que os
meios técnicos progredissem o suficiente para
permitir talvez visualizar e/ou travar contato com
os vizinhos do espaço. Mas, se os marcianos eram
considerados uma civilização superior, eram

inteligentes e habilidosos engenheiros, e, ainda, se
pretendiam sobreviver ao seu planeta que
agonizava, então era possível prever uma eventual
invasão deles à Terra.

A memória coletiva do futuro lentamente
formada sobre os marcianos e sobre a condição dos
mesmos, forneceu os ingredientes perfeitos para
Orson Welles usar a ficção científica no rádio de
modo a confundir sua audiência. Esta memória
coletiva funcionou como uma referência capaz de
concorrer para que muitos ouvintes substituíssem,
em suas mentes, a realidade pela ficção.

Nunca é demais lembrar que tanto
Frankenstein de Mary Shelley, quanto A Guerra dos
Mundos de H. G. Wells foram originalmente
inspirados em conhecimentos que – embora
fossem falaciosos – eram considerados científicos
em suas respectivas épocas e que haviam sido
amplamente propagados pela mídia. A divulgação,
às vezes sensacionalista, destes “conhecimentos
científicos” por parte dos meios de comunicação de
massa foi capaz de orientar vultosos montantes de
dinheiro rumo às pesquisas galvânicas e de voltar
mais e mais telescópios na direção de Marte.

Ficção e realidade sempre se entrelaçam
numa relação de influência mútua.

NOTAS
1 THUILLIER, Pierre. De Frankenstein à Mister

Crosse: Les mythes de l’électrobiologie. In: Revista La
Recherche. França: s.e., novembro de 1990. Nº 226,
vol. 21. p.1374.

2 THUILLIER, Pierre. Op. Cit. p.1370.

“Plantas isoladas, separadas por áreas de solo
estéril, podem ser o tipo de vegetação de Marte,
como é nos semidesertos terrestres (por exemplo,
dentro do Grand Canyon do rio Colorado e no
platô do Arizona).” 16

Figura 5 (14)



043

F a c o m   n º 1 2  -  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 4

3 THUILLIER, Pierre. Op. Cit. p.1374.
4 Fonte:

http://e3.uci.edu/clients/bjbecker/RevoltingIdeas
/week8j.html. Acesso em 10-04-2004.

5 CANTRIL, Hadley. The Invasion from Mars – A
Case Study in Psychology of Panics. Princeton:
Princeton University Press, 1952. p. vii.

6 Para mais informações sobre “A Guerra dos
Mundos”, vide: PIETRAROIA, Fábio Lacerda
Soares. Rádio, Ficção e Realidade: Repensando“A Guerra
dos Mundos” de Orson Welles. 2004. Tese (Doutorado
em Ciências de Comunicação) – Escola de
Comunicações e Artes, USP, São Paulo.

7 Fonte: HOLMSTEN, Brian &
LUBERTOZZI, Alex (eds.). The Complete War of the
Worlds – Mars’ invasion of Earth from H. G. Wells to
Orson Welles. Naperville: Sourcebooks, 2001. Edição
com CD de áudio. p.15. Arquivo: Corbis-Bettman.

8 MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. O
livro de outro do universo. Rio de Janeiro: Ediouro,
2002. p.185.

9 Fonte: MOURÃO, Ronaldo Rogério de
Freitas. Op. Cit. p.168.

10 PICAZZIO, Enos Picazzio. Marte no
Universo. In: MASSAMBANI, Oswaldo &
MANTOVANI, Marta S. M. (orgs.). Marte – Novas
Descobertas. São Paulo: Diagrama & Texto –
Instituto Astronômico e Geofísico – IAG/USP,
1997. p.35.
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A dança dos signos
Luiz Armando Bagolin

RESUMO

Em `Proust e os Signos´, Gilles Deleuze analisa a famosa obra de Proust `La Recherche...´ a partir do
mundo dos signos `mundanos´, `sensíveis´, `do amor´ e `da arte´, tendo como premissa de que aquela não trata
exclusivamente da memória, mas sim de um processo de aprendizagem.

ABSTRACT

In ` Proust and the Signs ', Gilles Deleuze analyzes the famous work of Proust ` La Recherche... '
approaching the world of the signs `mundane', `sensitive ', ` of love ' and ` of art ', having as premise that `La
Recherche...´ does not deal with the memory exclusively, but with a learning process.

Para Gilles Deleuze, a obra-prima de Proust,
“Em Busca do Tempo Perdido”, não trata de “um
esforço de recordação”, mas da “busca da verdade”,
ou das condições que permitam a sua decifração.

O tempo perdido não refere exclusiva-
mente o passado, mas “o tempo que se perde”, pos-
sibilidade admitida na expressão “perder tempo”.
Conhecer a verdade, não é tanto relembrar como
propunha Platão em Mênon, quanto decifrar e
interpretar os mundos dos signos, o que implicaria,
a exemplo da paidéia (ou seja, o percurso em
direção à verdade), a noção de aprendizagem.
Como diz Deleuze:_ “aprender é, de início, consid-
erar uma matéria, um objeto, um ser como se emi-
tissem signos a serem decifrados, interpretados (p.4)”.

aproximar da imagem dos nove círculos na Divina
Comédia) superpostos, cruzando-se algumas vezes
em alguns pontos. O primeiro desses círculos seria
habitado pelos signos mundanos que são a
expressão de vacuidade e ao mesmo tempo, de
preenchimento por um formalismo ou “perfeição
ritual” estéreis do ponto de vista do pensamento.
Embora não sejam desprezíveis no que concerne à
aprendizagem, os signos mundanos desprezam
qualquer sentido que não esteja neles próprios; são
“suficientes” enquanto signos substitutos e não
remetem a outra coisa ou a algum significado ulterior: “a
mímica apropriada” de Sr. Verdurin, por exemplo, como
resposta às tentativas de Cottard em dizer “algo
engraçado”.

Signos do amor e da arte
O segundo círculo é ocupado pelos signos

A obra de Proust, na leitura deleuzeana,
se organiza como um conjunto de quatro mundos
de signos, dispostos em círculos (o que os fazem se 
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amorosos. A aprendizagem, quanto ao amor,
envolve a decifração dos signos do ser amado e a
individualização de um mundo ainda desconhecido.
Nesse sentido, Deleuze afirma ser o amor a
expressão de “um mundo possível”. No entanto, a
interpretação dos signos do ser amado faz com que
quem se apaixone se depare com mundos que se
formaram sem a sua presença, dos quais, portanto,
entende não fazer parte. Por isso, os signos
amorosos são signos de engano, de ilusão, pois o ser
amado emite “signos de preferência”, mas estes são
contingentes em relação ao apaixonado. Da mesma
forma que se dirigem a ele, num determinado
momento, como expressão de um “mundo
possível” que vai gradualmente sendo descoberto,
puderam ou podem também se dirigir a outros. A
natureza do amor, a sua suprema destinação, por
assim dizer, é o ciúme, pois os seus signos
exprimem “mundos secretos” que o ser amado não
quer, nem pode revelar. O ciúme é a essência dos
signos amorosos que diferentemente dos signos
mundanos não são vazios, mas são indecifráveis,
pertencem ao desconhecido, e em sua
indiscernibilidade fazem realçar o sentimento de
exclusão daquele que se apaixona.

O terceiro círculo diz respeito ao mundo
sensível: é o mundo dos signos ou qualidades
sensíveis, das impressões acerca de um determinado
objeto. Neste momento, o que se busca decifrar não
aparece mais como mera propriedade de um objeto,
mas como “signo de um objeto completamente
diferente” que deve ser desenvolvido pelo
pensamento. Há como “um sentimento de
obrigação”, de imperativo para o trabalho do
pensamento na revelação dos sentidos por detrás
dos signos sensíveis, por exemplo, a madeleine, os
campanários, as árvores, as pedras do calçamento,
seguido invariavelmente de um fracasso, talvez “por
impotência ou azar”. Os sentidos revelar-se-ão mais
tarde: _“Combray para a madeleine, as jovens para
os campanários, Veneza para as pedras do
calçamento”, não sem muito esforço, mas sempre
como aquilo que a interpretação permite alcançar.

Os signos sensíveis não são signos vazios
como os mundanos, nem signos mentirosos como
os do amor, são signos materiais, “signos
verídicos”, embora não sejam suficientes, pois o
material encarna sempre uma essência ideal sem a
qual nada seria. É interessante observar aqui como
o texto deleuzeano dialoga com “Lições de

Estética”, de Hegel. Para este filósofo, a obra de
arte estaria situada entre o Ideal e o sensível, não
sendo mais meramente matéria, nem ainda puro
pensamento. Deleuze parece posicionar o círculo
dos signos sensíveis naquele mesmo lugar,
intermediário entre o plano material e o ideal, para
enfim, fazer convergir no quarto e último círculo o
mundo da arte. Neste, os signos “encontram seu
sentido numa essência ideal”, e transformadora no
que diz respeito a todos os outros signos. Somente
na arte, propõe Deleuze, pode-se encontrar a
unidade perfeita traduzida no encontro dessas duas
instâncias, a material e a espiritual. Por intermédio
da arte este encontro se dá, revelando verdades que
não se declaram facilmente na vida:

Verdades da inteligência
Proust entende estas verdades apreendidas

como “verdades da inteligência” uma vez que é ela,
a inteligência, a responsável pelo trabalho de
interpretação, de busca dos significados que
subjazem nos signos, contanto que este trabalho
“venha depois”, nunca antes. Graças à inteligência,
o processo de aprendizagem sobre o tempo
perdido se faz mediante “o perder tempo”; o tempo
que se perde é, na verdade, o tempo da
aprendizagem.

Os signos sobre os quais se pretende
aprender são vazios ou frívolos, os mundanos, ou
dolorosos como os do amor, se tomados
separadamente. Vistos em conjunto, contudo, e
interpretados depois de sua ocorrência pelo
pensamento, produzem um “alegre espetáculo da
inteligência”, mas também uma decepção: os signos
nos decepcionam quando não nos revelam
completamente os seus segredos. Como
consequência imediata, atribuímos ao objeto o
motivo dessa decepção, o que faz com que
busquemos uma “compensação” no sujeito.

Entretanto, a essência que se aloja nos
signos é bem mais profunda do que o sujeito que a
interpreta, não se confundindo com a sua existência
particular, embora participe desse sujeito assim

“só a arte, no que diz respeito à manifestação
das essências, é capaz de nos dar o que
procurávamos em vão na vida...somente a arte
nos dá o que esperaríamos em vão de um amigo,
o que teríamos esperado em vão de um ser amado
(p.40)”. 



como participava, de outro modo, do objeto: “Os
signos mundanos, os signos amorosos e mesmo os
sensíveis são incapazes de nos revelar a essência (...)
eles nos aproximam dela, mas nós sempre caímos
na armadilha do objeto, nas malhas da
subjetividade. É apenas no nível da arte que as
essências são reveladas (p.36)”.

E se para Deleuze, os outros níveis de
signos convergem para os signos da arte, isto
ocorre devido a uma diferença fundamental entre
estes e os outros: os signos da arte são “imateriais”.
A arte pode finalmente revelar aquelas essências à
medida que se espiritualiza, tornando os meios
“desmaterializados”. Apenas na arte, os signos
podem revelar o que são de verdade, sem apontar
para uma outra coisa, sujeito ou objeto, não
importa. Então, se o tempo que se perde pertence
aos signos mundanos, o tempo perdido, aos signos
amorosos, e o tempo que se descobre, às qualidades
sensíveis, à arte tão somente pertenceria o tempo
redescoberto.

Numa entrevista publicada há muitos anos
após o lançamento deste livro, Deleuze afirmava
ainda o seu interesse pelos signos, e certamente

admitia uma identificação com a obra de Peirce,
mas não com a semiótica de “inclinação linguística”
que invariavelmente reduz os signos e imagens a
simples enunciados. Naturalmente Deleuze via a
Filosofia, a exemplo de Nietszche, como algo
oposto aos exercícios de erudição designados a uma
“educação alexandrina”. No lugar da tradicional
aliança entre “filosofia e amizade”, Proust e
Deleuze preferiram voltar a sua atenção para a
aliança entre “amor e arte”. Mais vale um amor
passageiro, porém intenso, do que uma eterna
amizade, medíocre.

Luiz Armando Bagolin
Professor de Estética e Análise da Imagem na
FACOM -FAAP e História da Arte na PUC-MG.
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Estratégias políticas no meio cultural
Cândido de Lima

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de refletir sobre as mais recentes propostas de mudanças na política de
incentivo fiscal a projetos culturais. Para tanto, realizou-se uma análise da política atual, enfatizando o procedi-
mento legal de renúncia pelo setor privado e as regras implícitas adotadas pelo mercado. A partir desse contex-
to, realizou-se uma reflexão de cada ponto sugerido nessas propostas que são: democratização do acesso aos
produtos; contribuição para o fortalecimento das cadeias produtivas; ocupação, emprego e renda por meio das
ações culturais; facilidades e apoio aos pequenos empreendedores culturais; melhor acompanhamento de proje-
tos e controle de recursos.

ABSTRACT

The aim of this article is to discuss the most recent proposals for changes in the tax policy and the
incentives to cultural projects. Making an analysis of the current policies, emphasizing the legal procedure of
resigning the use of the implicit rules adopted by the market. In this context, it talks about each point suggest-
ed in those proposals such as: democratization and access to the products and goods; improvement of the
productive chains; employment and income by means of the cultural actions; support for the small cultural
entrepreneurs; better follow up of the projects and control of the resources.

Éde conhecimento público que esforços vêm
sendo feitos para avançar na criação de uma política
cultural baseada na renúncia fiscal de pessoas físicas
e jurídicas a fim de viabilizar empreendimentos
culturais de pequeno, médio e grande porte. Dados
recentes do Ministério da Cultura1 apontam para
um crescimento descentralizado da captação de
recursos via leis de incentivo, principalmente a Lei
Rouanet (8.313/91). Essa é a meta prioritária dessa
gestão (2003-2006) no que diz respeito a incentivo
cultural: “desconcentração dos recursos do eixo Rio

de Janeiro – São Paulo, sem prejuízos para esses
estados”. Outras não menos importantes constam
nessa mesma lista: democratização do acesso aos
produtos e bens gerados; melhoria na qualidade dos
projetos e produtos; contribuição para o
fortalecimento das cadeias produtivas; ocupação,
emprego e renda por meio das ações culturais;
facilidades e apoio aos pequenos empreendedores
culturais; melhor acompanhamento de projetos e
controle de recursos. Torna-se, assim, importante
refletir sobre essas propostas de mudança à luz de
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uma política cultural que busque a participação de
setores da sociedade ainda excluídos do processo de
produção cultural.

Segundo Teixeira Coelho2, sistema de
produção cultural se divide basicamente em
produção, distribuição, troca e uso – este último
mais chamado como consumo – e produtos culturais
são aqueles que expressam idéias, valores, atitudes e
criatividade artística e que oferecem
entretenimento, informação ou análise sobre o
presente, o passado ou o futuro, quer tenham
origem popular, quer se tratem de produtos
massivos, quer circulem por público mais limitado.
A partir desses dois conceitos, percebe-se que
oferecer incentivo fiscal sem, ao menos, oferecer
suporte para procura de patrocínio é uma medida
insuficiente para objetivos como “democratização
do acesso”, sabendo que este último é
imprescindível para se atingir objetivos maiores e
mais estruturais desse processo.

Democratizar o acesso aos bens culturais
significa disponibilizar meios para participação de
setores excluídos da sociedade seja
geograficamente, seja economicamente na
concepção de projetos que transmitam a identidade
cultural de um determinado grupo de pessoas. Para
tanto, é necessário oferecer os meios para
desencadear o processo, ou seja, dar suporte
operacional para que esse grupo possa estabelecer
as relações simbólicas próprias de seu meio cultural
e transformar essas relações em um modo de
expressão que reflita a sua realidade e a sua
concepção de mundo vivido3; e para obter os
recursos necessários à viabilização da iniciativa, que,
em alguns casos, não podem, por hora, serem
chamados de projetos, porque são, na verdade,
iniciativas. Esse acompanhamento tem a intenção
de auxiliar no processo de racionalização da
manifestação cultural para que esta possa passar
pelas etapas do sistema de produção até chegar ao
uso que será feito por outras pessoas de outros
grupos ou de outras comunidades. Essa seria uma
maneira de evitar a padronização estética e de
contribuir para a formação de público para as mais
diversas manifestações culturais do contexto
brasileiro.

É fato que esse processo em nada se
relaciona com mercado, não visa lucro, não oferece
retorno institucional e não se adequa às regras do
marketing cultural. Isso faz saltar aos olhos um

problema de pressupostos que acompanhava as
metas do Ministério da Cultura e ainda permeia as
novas anunciadas em documento do dia 07 de abril
de 2004: a produção de bens culturais no Brasil
precisa seguir as leis de mercado.

Até o momento, assiste-se à uma relação
bastante peculiar no que tange dinheiro público e
interesse privado. As leis de incentivo à cultura dão
o direito de renúncia fiscal aos projetos “pré-
aprovados”, para determinadas categorias, 100%,
para outras 70%. Esse direito só pode ser usufruído
se o proponente do projeto conseguir convencer
uma ou mais empresas a patrocinar o seu projeto. E
a empresa patrocinadora deduz a porcentagem de
acordo com a categoria até o limite de 4% do seu
Imposto de Renda Devido. Conclui-se, dessa
maneira, que o dinheiro investido no projeto
cultural é público, com isso o acesso aos bens
culturais produzidos por esse projeto também
deveria ser público. Entretanto isso não acontece. A
maioria dos eventos resultantes de projetos
“incentivados” possui um preço de bilheteria que
exclui a maior parte dos contribuintes. Torna-se
difícil ter como meta a “democratização do acesso
aos produtos e bens gerados”.

O sentido inverso desse processo expressa
com mais clareza a submissão da então “política
cultural pública brasileira” às leis de mercado. Todas
as empresas que dão lucro e que pagam Imposto de
Renda são potenciais patrocinadoras. Essas
empresas podem escolher livremente, sob a mesma
contrapartida fiscal, entre projetos de artistas
conhecidos pelo grande público e projetos de
artistas iniciantes. Podem adequar essa escolha à
estratégia de marketing e ao retorno institucional,
por exemplo, que pretendem ter com determinado
investimento – posteriormente deduzido dos cofres
públicos. Isso ajuda a entender o fato de que menos
de 10% dos projetos inscritos e pré-aprovados pela
Lei Rouanet são realizados. Entretanto, há sinais de
mudança. Por esta razão, cabe rever as metas, uma
a uma, para que em um futuro próximo, se possa
avaliar, com referências, a trajetória desse “novo
momento”.

Melhoria na qualidade de projetos e produtos: é
fato que muitos projetos pré-aprovados necessitam
de um suporte profissional para que haja ganho em
qualidade, entretanto isso não pode ser um
processo de adequação a um determinado padrão
de qualidade, visando apenas as leis de mercado. É
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necessário um acompanhamento por pessoas
instruídas a fornecer as ferramentas essenciais para
o grupo que precisar, sem que se sucumba à
fabricação cultural4. É fundamental “apostar que o grupo
se descobrirá, descobrirá seus fins e seus meios. Em cultura é
a única coisa que importa, a única que permanece, a única a
firmar raízes” 5.

Contribuição para o fortalecimento das cadeias
produtivas: ao se falar em cadeias produtivas, não se
pode ignorar o sistema de produção cultural e suas
quatro respectivas etapas. Até o momento a
intervenção política na área cultural privilegiou a
troca e o uso – mais comumente chamado de
consumo, este último – em detrimento da produção
e da distribuição participativa. É imprescindível que
uma política cultural pública seja participativa, por
isso, fortalecer cadeias produtivas nesse contexto
significa, necessariamente, dar maior importância
para participação de grupos que produzem seus
bens culturais intuitivamente e que não têm
interesse de viabilizá-los comercialmente. De certa
maneira, isso pode se desdobrar em incentivo ao
artista iniciante, desde que não seja imposta a
padronização estética exigida para comercialização
e lucro.

Ocupação, emprego e renda por meio das ações
culturais: é importante que essa meta esteja centrada
no indivíduo em vez de estar no mercado. Esse
princípio muda os pressupostos de comercialização,
sem que se perca o horizonte da profissionalização

e, em um segundo momento, da formação de
público para as diversas manifestações culturais. A
implementação de programas de ação cultural tem
condições de gerar ocupação, emprego e renda,
entretanto é necessário lembrar que um programa
dessa natureza 

Isso procura dar mais espaço para a diversidade na
oferta de bens culturais do que criar uma linha de
produção e abre espaço para a formação de público
para cada tipo de manifestação cultural, gerando,
em um primeiro momento, ocupação; emprego e
renda são etapas posteriores desse processo.

Facilidades e apoios aos pequenos empreendedores
culturais: em uma sociedade de grande diversidade
cultural como a brasileira, é necessário haver muitos
pequenos empreendimentos, mesmo que esses
estejam em via paralela aos grandes. Pequenos
porque pretendem envolver em seu processo de
produção e distribuição pessoas de comunidades
locais, tendo como meta de uso regiões
determinadas que ainda expressam idéias, valores e
atitudes de indivíduos não massificados. Esse tipo
de iniciativa pode fortalecer a identidade cultural de

“não tem começo e não tem fim nitidamente
demarcados e não deixa atrás de si produtos formais
acabados. O que pode deixar é uma nova cadeia de
ações, cujo controle seu autor não consegue assumir e
cujo resultado final escapa a qualquer previsão
precisa” (Teixeira Coelho, 1997).
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uma região e potencializar o envolvimento de
pessoas e a produção de bens culturais. Entretanto,
para apoiar e facilitar esse tipo de empreendimento
se faz necessário tratar de maneira coerente com as
expectativas de cada um e com as características
específicas de cada lugar. A troca dos bens culturais,
gerados por pequenos empreendimentos, por
muitas vezes não visa a comercialização, mas apenas
a manutenção do mesmo com o objetivo de gerar
uma nova cadeia de ações. Nesse contexto, é
razoável entender que as contrapartidas fiscais para
um grande empreendimento e para um pequeno
deveriam ser, ao menos, diferentes.

Melhor acompanhamento de projetos e controle de
recursos: torna-se quase um desafio não fazer o uso
autoritário de uma meta descrita desta maneira. A
expectativa é grande e de toda comunidade cultural
de que haja, de fato, um acompanhamento feito por
especialistas, enviados pelo Ministério da Cultura, a
projetos de todas as áreas em fase de captação de
recursos, de realização ou de prestação de contas.
Seria uma maneira de oferecer o suporte
operacional, já citado, para grupos com pouca
experiência em empreendimentos culturais. Existe a
necessidade de melhor alocação e gerenciamento de
recursos e de melhor condução das etapas de
produção principalmente para projetos que ainda
estão sem patrocinadores. Entretanto, é de
primordial importância não interferir na condução
dos projetos com o intuito de direcionar para um
“padrão de qualidade” que, ao final,
descaracterizaria a expressão de idéias, valores e
criatividade artística de uma comunidade em prol
da otimização de recursos.

O momento é de expectativa e de
decisões. Há possibilidades claras de avanço na
construção de uma política cultural confiável e
participativa. Existe a necessidade urgente de
facilitar os meios de produção para pequenos
empreendimentos sem a imposição de
padronização estética a fim de se buscar um
aumento na participação cultural de grupos ainda
excluídos e de ganhar espaço na formação de
públicos para as mais diversas manifestações
artísticas. Nesses casos, o Estado precisa estar
presente.

NOTAS
1Relatório publicado em 07 de abril de 2004

pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura /
MinC.
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Introdução
A propaganda sempre foi considerada o mais
importante instrumento de comunicação de
marketing pelo seu grande poder de informar e,
especialmente, persuadir clientes a consumir
produtos e serviços. Essa função da propaganda

foi, tradicionalmente, associada aos meios de
comunicação de massa, em específico, à televisão.
No Brasil, esse fenômeno foi registrado a partir da
década de 60, com a popularização desse meio de
comunicação, e se mantém até hoje: dos 47 milhões
de domicílios existentes no Brasil, nada menos do
que 41 milhões possuem aparelhos de TV1.

Crisede credibilidade da propaganda: 
considerações sobre seu impacto na
eficácia da mensagem
Edson Crescitelli

RESUMO

A propaganda sempre foi considerada o mais importante instrumento de comunicação de marketing
pelo seu grande poder de informar e, especialmente, persuadir. Entretanto, há indicadores de que ela passa por
uma crise de credibilidade, o que afeta sua eficácia. A proposta neste artigo é analisar - partindo de levanta-
mento bibliográfico sobre o tema - os fatores relacionados com a questão da credibilidade e o modo como eles
afetam a eficácia da propaganda. O resultado indica que a época de hegemonia da propaganda parece supera-
da, pois estabelecer um processo de comunicação eficaz requer o uso de todo o mix de comunicação para que
se consiga sensibilizar e persuadir o consumidor.

ABSTRACT

The advertisement was considered one of the most important instruments of communication in
Marketing, because of its great power of informing and persuading.
However we have some indicators, which show us that the advertisement is going through a credibility crisis,
and that this affects its effectiveness. The purpose of this article is to analyze, doing a bibliographic research,
the factors related to the credibility issue and the way that they affect the credibility of the advertisement. The
results indicates that the time of the hegemony of the advertisement is over. Nowadays, it is necessary to use
all the mix to establish an effective process of communication to persuade the customer.
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Devido à sua ampla utilização, a
propaganda ultrapassou seu limite original – o de
emitir mensagens persuasivas com propósitos,
geralmente, comerciais – e se tornou parte
integrante da cultura, presente no contexto social.
Por essa razão, que Marshall McLuhan (apud RIES
& RIES, 2003, p. 37) afirma que a propaganda pode
ser considerada a maior forma de arte do século
XX. Prova disso é que muitas peças publicitárias
ultrapassam o mundo da propaganda e se tornam
obras de arte ou seus slogans viram expressões de
uso corrente entre as pessoas. Quem já não ouviu,
por exemplo, expressões como “não é assim
nenhuma Brastemp” ou “uma boa idéia”2

utilizadas em situações cotidianas?  
A propaganda, no entanto, parece estar

perdendo a hegemonia na função de influenciar o
comportamento dos consumidores. Isso se deve ao
próprio processo evolutivo da sociedade, que
provoca transformações no estilo de vida, no
acesso a novas tecnologias, nos valores sociais e
culturais. Dessas mutações, emerge um
consumidor mais consciente de seu papel no
processo de comercialização e mais exigente
quanto aos seus direitos como cidadão e
consumidor. Em outras palavras, surge um
consumidor mais maduro e menos ingênuo quanto
aos apelos de consumo.
Esses fatores tendem a levar a propaganda a uma
crise de credibilidade, uma vez que existe a
crescente conscientização dos consumidores sobre
o caráter exclusivamente vendedor de um anúncio e
isso faz a propaganda ser encarada, naturalmente,
com ceticismo e ressalvas. Como conseqüência, o
poder de convencimento da propaganda fica, cada
vez mais, comprometido. Sobre a importância da
credibilidade, Ries & Ries (2003, p. 50) afirmam que
a propaganda precisa ter credibilidade e não apenas
criatividade.

Diante desse quadro, nossa proposta,
neste ensaio, é abordar a questão da credibilidade e
sua interferência na eficácia da propaganda, bem
como refletir sobre as conseqüências desse
fenômeno para o processo de comunicação de
marketing.

A estrutura da propaganda
Em sua essência, propaganda pode ser

definida como uma ação para propagar ou
disseminar idéias, informações ou doutrinas. Assim,
propaganda pode incluir uma ampla gama de
aspectos e ser aplicada a diversas situações em
diferentes áreas do conhecimento humano, tais
como sociologia, antropologia, religião, filosofia e
administração. Porém, neste artigo, a propaganda
será focada no âmbito do processo de comunicação
de marketing, ou seja, como um instrumento de
divulgação de produtos e serviços com finalidade
comercial. Sobre esse enfoque, propaganda,
segundo Kotler & Armstrong (2003, p. 363), pode
ser definida como:

Para Shimp (2002, p. 221), a propaganda 

Outra forma de entender a propaganda é a
proposta por Ries & Ries (2002), que afirmam ser a
propaganda uma 

“qualquer forma de apresentação e promoção
não pessoal de idéias, bens ou serviços por um
patrocinador identificado”

“torna os consumidores conscientes de novas
marcas, educa-os sobre as características e
benefícios da marca e facilita a criação de
imagens positivas da marca”.

“comunicação persuasiva de cunho comercial que
visa, prioritariamente, a venda de algum produto
ou serviço, ou ao reforço de lembrança de alguma
marca (um anúncio em uma revista, um comer-
cial de televisão etc.).”
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Como pode ser observado pelas definições acima, a
propaganda pode ser entendida como uma
atividade de comunicação impessoal, (de massa e
sem destinatário específico), paga (portanto,
controlada) e repetitiva (pode ser veiculada diversas
vezes), cuja função é informar e persuadir com a
finalidade de vender e/ou formar uma imagem
favorável de um produto, serviço ou instituição.

A propaganda, por vezes, é confundida
com as mídias utilizadas para sua veiculação. Mídias
são os meios de comunicação existentes, tais como
televisão, rádio, revistas, jornais e internet. Dessa
forma, propaganda pode ser considerada como
uma forma de comunicação e não como uma mídia
(Figura 1). Portanto, as mais recentes inovações
tecnológicas – como internet, televisão digital e
transmissão de dados via telefonia celular –  tendem
a provocar profundas alterações nas mídias e não,
ao menos de forma direta, na propaganda em si,
que tende a preservar suas características e
finalidade. Evidentemente, todas essas alterações
acabam, por conseguinte, gerando modificações
também na concepção das peças de propaganda,
porém essas não afetam de forma significativa a
questão central deste artigo, que é a credibilidade
das mensagens veiculadas por meio da propaganda.
A função da propaganda é informar, agregar valor
e persuadir (SHIMP, 2002, p. 221). Para obter êxito
em sua finalidade de sensibilizar e persuadir, ela
apropria-se de teorias e conceitos de diferentes
áreas do conhecimento humano, tais como
psicologia (estudo da psicologia das cores),
sociologia (padrões éticos e morais), antropologia

(valores e tradições culturais) e semiótica
(linguagem dos signos e símbolos).
Considerando-se o processo de comunicação,
demonstrado na Figura 2, o grande desafio da
propaganda eficiente é codificar uma mensagem de
forma que sua decodificação seja a mais simples,
clara e impactante possível, desde que dentro do
contexto específico de determinado grupo-alvo,
como enfatizam Schultz & Barnes (2001, p. 208):

Por essa razão, a propaganda, para ser
eficaz, deve estar em sintonia com o seu público,
conhecendo profundamente seu repertório,
hábitos, valores e comportamento de compra e
consumo.

A propaganda é um negócio globalizado
que movimenta centenas de bilhões de dólares por
ano no mundo todo. No Brasil, o setor movimenta,
tradicionalmente, cerca de 1% do PIB (Produto
Interno Bruto). Em 2002, esse valor ficou em torno
de R$ 10,7 bilhões3. Já nos EUA  (RIES & RIES,
2002, p. 28), o setor movimenta cerca de US$ 244
bilhões, representando 2,5% do PIB. As empresas
investem grandes somas em propaganda na
esperança de convencer cada vez mais clientes e
obter resultados de vendas satisfatórios. Esses
dados demonstram a importância da propaganda
para empresas na comercialização de seus produtos
e serviços.

Figura 1- Fluxograma do processo de comunicação

“tanto o problema quanto o solução devem estar
definidos de maneira clara e concisa, para que o
consumidor receba a mensagem e tenha condições de
apreendê-la com facilidade”.

Fonte: Representação figurativa proposta pelo autor
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Figura 2 - Fluxo do processo de comunicação

Fonte: Adaptado de Kotler, 2000

A eficácia da propaganda 
A eficácia da propaganda depende,

essencialmente, de três fatores: a forma como o
anúncio é construído, o poder da mídia e a
receptividade do público-alvo.

Arquitetura do anúncio 
Em relação à construção do anúncio,

pesam fatores como: conceito - que envolve o
conteúdo e a idéia sobre os quais o anúncio está
fundamentado; layout - que engloba a harmonia de
elementos, combinação de cores, ou seja, a parte
visual da peça e texto - linguagem adotada,
densidade e quantidade de informações.

De forma geral, as peças de propaganda
geradas no Brasil podem ser consideradas eficientes
por sua qualidade estrutural, que engloba estratégia
e direção de arte, assim como pela técnica,
representada pela produção das peças,
especialmente de filmes. Esse fato pode ser
comprovado pelo reconhecimento obtido pelo
setor publicitário brasileiro junto ao mercado,
inclusive  internacional, pelo constante bom

desempenho nos principais festivais de propaganda
do mundo nas últimas décadas. Porém, por outro
lado, os mercados estão, cada vez mais, repletos de
mensagens comerciais que, em muitos casos,
beiram a saturação dos consumidores. Um
consumidor (KOTLER, 2000, p.571) recebe em
média 1.600 impactos comerciais por dia e desses
apenas 80 são percebidos e somente 12 provocam
algum tipo de reação.

O excesso de anúncios tende a diminuir a
eficácia da propaganda, conforme destacam Ries &
Ries (2003, p. 26): “quanto maior o volume de propaganda
em determinada mídia, menos eficaz é cada anúncio
específico”. Por conta dessa acirrada disputa pela
atenção do público, por vezes os anúncios parecem
abusar na dose das técnicas de convencimento,
exagerando na valorização dos atributos dos
produtos ou serviços, o que pode gerar uma
dissonância entre o prometido e os benefícios reais
proporcionados pelo produto ou serviço.

No curto prazo, isso pode provocar um
grau de insatisfação com o produto ou serviço
adquirido. Porém, no longo prazo, pode também
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interferir na credibilidade das informações e
promessas feitas na propaganda. Esse tipo de efeito
pode não provocar influência radical imediata, mas,
certamente, influencia a credibilidade da
propaganda ao longo do tempo. Como esse
processo está em curso e tem se acentuado nas
últimas décadas, evidentemente acaba por afetar a
eficácia da propaganda de forma considerável.
Como destacam Ries & Ries (2002, p. 93):

Uma fórmula muito utilizada no passado
por sua eficácia foi o testemunhal, ou seja, o uso de
personalidade (SHIMP, 2002, p. 272) ou de
especialistas que endossavam os benefícios do
produto, servindo como fonte de convencimento
dos consumidores. Apesar de utilizados até hoje
com muita freqüência, os testemunhais já não soam
aos consumidores como convincentes, pois há a
percepção de que os  protagonistas só falam
daquela forma sobre o produto porque são
remunerados para isso e não raro são muito bem
remunerados. Sobre esse aspecto, Mohallen (2003,
p. 93) afirma:

Públicos com baixo nível de
desenvolvimento social ainda podem apresentar um
nível alto de susceptibilidade em relação a certos
tipos de testemunhal –  o que já não acontece com
as classes mais esclarecidas – mas mesmo
consumidores com aquele perfil já demonstram
tendência mais refratária aos apelos formulados por
essa técnica de propaganda.

O poder da mídia

O segundo fator de influência sobre a
eficácia da propaganda é o poder da mídia na qual
ela está sendo veiculada. Tempos atrás, “as mensagens
dos meios de massas não podiam ser diferenciadas e eram
direcionadas à maior audiência possível”
(STRAUBHAAR & LAROSE, 2004, p.13).

Os mercados tinham preferências
predominantemente heterogêneas e as mídias eram
concentradas, ou seja, havia poucas opções e altos
índices de audiência.

A evolução da mídia de massa foi
responsável pelo próprio desenvolvimento dos
mercados consumidores e das empresas de grande
porte. Sem uma estrutura de comunicação de massa
ou tecnologia para expandir (SETH, 2000, p.47), os
negócios permaneceriam pequenos e locais. Na
década de 40, o rádio era a grande mídia de massa
nacional, lugar ocupado pela televisão a partir da
década de 60, até a década de 90. Atualmente,
porém, o que se pode observar é que as mídias são
altamente segmentadas, tanto em quantidade como
em diversidade de tipos, conforme dados indicados
na Tabela 1.

“por acaso alguém acredita que eles (os endossantes)
usem o produto que anunciam? O consumidor, pelo
menos, não acredita, é o que afirmam todas as
pesquisas sobre o assunto”.

TIPO QUANTIDADE

Emissoras  de TV 360

Estações de rádio 3.421

Salas de cinema 1.115

Exemplares de revista* 16.000.000

Exemplares de jornais* 4.000.000

Espaços outdoor e
cartazes

60.000

Tabela 1- Quantidade de veículos de
comunicação - Mídias

* vendidos por ano
Fonte: Anuário Mídia Dados,2002

“a maior parte das pessoas não acredita (na
propaganda). Resultado: a maior parte das
pessoas não lê propaganda nem presta muita
atenção em comerciais de rádio e televisão”.
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Além das mídias consideradas tradicionais
como TVs, rádio, revista, jornal, cinema e outdoor,
existem também as chamadas alternativas, como
painéis, correio, internet, ponto-de-venda, eventos,
espaços públicos etc. Cada uma dessas diferentes
mídias inclui várias opções de segmentação. Bons
exemplos são os inúmeros títulos do mercado
editorial  – fato que pode ser facilmente
comprovado com uma visita a uma banca de jornal
–  e os canais especializados das TVs a cabo, com
os de notícias, filmes, seriados e documentários.

A fragmentação das mídias segue a
tendência de segmentação do próprio mercado, o
que torna o processo de comunicação cada vez
mais complexo, muito distante da época remota na
qual bastava veicular uma propaganda no programa
de rádio ou de TVs de maior audiência, para atingir
a maior parte dos consumidores.

A credibilidade de uma propaganda acaba
sendo afetada também pela própria mídia na qual
ela está sendo veiculada, pois sempre existe uma
transferência de credibilidade da mídia para a
propaganda. Ainda que esse não seja o fator mais
preponderante na questão da credibilidade da
propaganda, é sempre oportuno lembrar que
muitas vezes as decisões sobre seleção das mídias
levam apenas em conta aspectos técnicos como
valor do investimento, índices de cobertura,
desprezando a imagem do veículo junto ao público.
A imagem do veículo altera o grau de ceticismo do
leitor. Assim, um único consumidor –  portanto,
com um mesmo perfil – pode perceber uma
informação de forma diferenciada dependendo da
mídia pela qual ele a está acessando.

Receptividade do público-alvo
O terceiro fator de influência na eficácia

da propaganda é o comportamento do público-alvo

receptor da mensagem. Esse provavelmente seja o
mais complexo dos três fatores, pois um anunciante
pode definir a estrutura de uma propaganda, decidir
em quais mídias ela será veiculada, mas não pode
exercer qualquer tipo de interferência sobre como o
consumidor irá receber e reagir à mensagem, como
destacam Engel, Blackwell & Miniard (2000, p. 369):

Na verdade, o processo de comunicação
deveria começar com a análise minuciosa do perfil
e comportamento do público-alvo. A eficácia de
uma propaganda depende de como ela será
decodificada pelo receptor e isso, por sua vez, está
condicionado ao seu comportamento em relação ao
consumo. Segundo Engel, Blackwell & Miniard
(2000, p. 102), o comportamento do consumidor é
influenciado por fatores ambientais, tais como
cultura, classe social, influências pessoais, família e
situação e também por aspectos individuais, como
recursos, motivações, conhecimento, atitudes,
personalidade, valores e estilo de vida.

A conscientização do consumidor é um
processo permanente e atinge todos os públicos.
Mesmo que o nível de consciência apresente
variações dependendo da região, condição social e
nível de instrução, é inegável que todos caminham,
ainda que em velocidades diferentes, em uma
mesma direção. A tendência é que, cada vez mais, o
consumidor se torne consciente da sua importância
no processo de comercialização em mercados
competitivos, nos quais ele tem o poder de aceitar
ou recusar determinadas ofertas e definir, assim, quais
empresas irão ou não sobreviver. Concomitantemente,
torna-se mais exigente em relação aos benefícios

“a capacidade da propaganda de criar atitudes
favoráveis em relação a um produto geralmente pode
depender das atitudes dos consumidores em relação ao
próprio anúncio”.
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dos produtos e serviços ofertados e invoca seus
direitos amparados por leis específicas, como a dos
direitos dos consumidores, por exemplo.

A globalização e as novas tecnologias
também compõem esse cenário, promovendo a
chamada  sociedade da informação (STRAUBHAAR &
LAROSE, 2004, p.25), que contribui, dessa forma,
para o amadurecimento dos consumidores à
medida que ampliam horizontes, facilitam acesso às
informações e a novos padrões de referência. Desse
contexto, surge um consumidor mais consciente do
funcionamento do processo de comercialização, no
qual a função exclusivamente vendedora da
propaganda fica cada vez mais evidente e, portanto,
ela é encarada com ressalvas e ceticismo, ou seja,
sua credibilidade será sempre posta em cheque,
conforme destacam Ries & Ries (2002, p. 31):

A falta de credibilidade da propaganda ficou
evidente em uma pesquisa4 realizada entre
universitários da cidade de São Paulo, na qual a
propaganda foi considerada confiável para apenas
8% dos entrevistados. Nessa mesma pesquisa, a
propaganda é considerada, com 63% das
indicações, a principal fonte de informação para o
consumo. Esses dados demonstram que o poder de
informar da propaganda permanece alto, porém seu
grau de credibilidade é muito baixo, fato que
compromete sua eficácia, especialmente no que se
refere à persuasão dos consumidores. Outros dados
relevantes da pesquisa são para 72% dos

entrevistados a propaganda subestima as pessoas e
para 67% ela é apenas uma estratégia de vendas.
Tais números deixam claro que a propaganda é
vista de forma refratária pelo público.

Essa situação de baixa eficácia da
propaganda se mantém em outra pesquisa5, desta
feita sobre fatores de interferência na escolha de
produtos não programados nas compras em
supermercados. Os resultados mostram que a
propaganda interfere na decisão para 10% das
donas de casa e 15% para quem mora sozinho.

Para obter credibilidade junto a um
consumidor mais consciente, é preciso fazer uma
propaganda muito mais sincera e consistente.
Porém, essa parece não ser a situação vivida pela
propaganda, uma vez que para 61% das pessoas a
propaganda não apresenta imagem real dos
produtos, conforme constatou uma pesquisa
realizada pela TGI6. Argumentos tolos, ingênuos e
fantasiosos que funcionavam décadas atrás hoje
podem ter efeitos nulos ou até contrários aos
pretendidos por parecerem pouco convincentes e,
por vezes, ofensivos à inteligência do público.
Evidentemente, nos casos de propaganda
deliberadamente enganosa, os efeitos sobre a
credibilidade são sempre mais devastadores e
prolongados.

Ética e responsabilidade da propaganda
A responsabilidade social da propaganda é

inegável. Na medida em que  é impessoal e atinge
uma grande quantidade de pessoas, a propaganda
sempre estimula o consumo e determinados
padrões de comportamento, não somente do seu
público-alvo, como também de várias outras
pessoas, que não fazem parte de seu target, mas que

“mais importante ainda é que  o consumidor comum
acredita que as informações presentes na propaganda
sejam unilaterais. Não contam toda a história, não
apresentam alternativas e muitas vezes são
enganosas”.



F a c o m   n º 1 2  -  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 4

são igualmente impactadas pelas mensagens, pois
“em comunicação (propaganda) diz-se sempre bem mais do
que se pensa ter dito” (KAPFERER, 1998, p. 113).

A questão ética da propaganda envolve
dois aspectos distintos. Um deles diz respeito aos
produtos nocivos, lesivos ou politicamente
incorretos que ela divulga, como bebidas alcoólicas
e estímulo à auto-medicação. Nesses casos, pode-se
argumentar que ela apenas está cumprindo sua
finalidade de divulgação e o cerne da questão estaria
no produto em si e não na sua divulgação.

Existe, no entanto, um outro aspecto que
é mais inerente à propaganda, que é a abordagem
inadequada e socialmente condenável utilizada para
persuadir os consumidores. Nesse sentido, para
atingir seus objetivos, a propaganda, não raro, se
torna racista, preconceituosa, discriminatória,
ridiculariza minorias, ou seja, coloca a ética de lado
e ignora os efeitos colaterais de suas mensagens.
Prova disso é o grande número de processos e
reclamações recebidos apenas pelo CONAR7 (sem
considerar outros órgãos públicos como PROCOM
e do terceiro setor voltados para a defesa do
consumidor, como IDEC). Só em 2003 foram
julgados pelo Conselho de Ética do órgão 416
processos das mais variadas origens, sempre
relacionados a práticas de propagandas abusivas ou
lesivas.

A  ética e a responsabilidade social são
fatores que acabam por afetar  a questão da
credibilidade da propaganda, mesmo que esses dois
fatores não estejam diretamente relacionados. É
muito difícil uma propaganda socialmente
inadequada ou eticamente condenável gerar algum
tipo de credibilidade, mesmo que seu conteúdo seja
verdadeiro.

Considerações finais
A crise de credibilidade pela qual passa a

propaganda parece ser fruto de um conjunto de
fatores, do qual fazem parte as mudanças no
comportamento do consumidor, uma vez que 

Outro fator é o exagero de mensagens
imprecisas e, as vezes, até enganosas veiculadas. A
conjunção desses dois fatores, consumidores mais
conscientes e a veiculação de mensagens distorcidas
ou exageradas, gera o atual estágio de descrédito da
propaganda. Trata-se de uma situação que fica
agravada se for considerada a saturação das
mensagens comerciais, que redundam no
desinteresse do público. Esses dois fatores,
descrédito e desinteresse, estão comprometendo a
eficácia da propaganda.

Muitas empresas anunciantes e suas
agências de comunicação parecem ainda não estar
muito conscientes dessa situação, pois ainda
insistem em investir recursos volumosos em
propagandas e, em muitos casos, com apelos
inadequados que só reforçam esse quadro.

Para manter a eficácia no processo de
comunicação de marketing, as atenções e os
recursos estão se voltando para outras formas de
comunicação: algumas mais segmentadas como o
marketing direto e outras com maior credibilidade,
como a publicidade, dentre várias outras
atualmente existentes. Como indicam Peppers,
Rogers & Dorf (2001, p. 253):

“muitos anunciantes que tentam fabricar mensagens
para adolescentes e jovens adultos estão tendo
problemas porque essa faixa etária, tendo crescido em
uma ‘sociedade de marketing’, tende a ser cética
quanto às tentativas de induzir a comprar coisa”
(SOLOMON, 2002, p. 170).
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A época de hegemonia da propaganda
como a única ou a principal forma de comunicação
com o mercado consumidor parece estar superada,
pois estabelecer um processo de comunicação em
um mercado complexo e competitivo requer
formas de abordagem mais elaboradas e a utilização
de todo o mix de comunicação – do qual a
propaganda passa a ser um dos itens e não mais o
de maior importância – para conseguir sensibilizar
e persuadir o consumidor.

NOTAS
1 Dados divulgados pelo IBGE – Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, publicado no
Anuário Mídia Dados, edição de 2002.

2 Slogan de famosas campanhas publicitárias,
respectivamente das marcas Brastemp e Caninha
51.

3 Dados divulgados pelo Instituto Intermeios,
publicados no anuário Mídia Dados de 2002.

4 Pesquisa realizada pela Fundação PROCOM,
órgão da Secretaria de Justiça do Governo Estado
de São Paulo, envolvendo 1041 jovens
universitários da cidade de São Paulo, realizada por
meio de entrevistas qualitativas entre agosto e
setembro de 1999 e divulgada na revista Meio &
Mensagem, edição de 6 de dezembro de 1999.

5 Pesquisa realizada pela DIL/Research
International, com 500 pessoas de 18/65 anos
moradoras em São Paulo, publicada na revista Meio
& Mensagem edição de 6 de dezembro de 1999.

6 Pesquisa sobre o comportamento do
consumidor brasileiro, realizada pela TGI/Brasil
com 10.103 pessoas, entre 14/64 anos, classes
A,B,C e D de onze maiores regiões brasileiras.

7 CONAR – Conselho de Auto-
Regulamentação Publicitária, órgão não
governamental, formado por agências, anunciantes
e veículos, cuja finalidade é a normatização e
fiscalização do setor publicitário.
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“a propaganda e as demais formas de comunicação
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Marketing Promocional
Aspectos jurídicos das promoções
comerciais
Maria Flávia de S. Ferrara

RESUMO

As promoções de distribuição gratuita de prêmios, realizadas por meio de concursos, sorteios, vale-
brindes ou operações assemelhadas, são ferramentas do marketing promocional cujos  aspectos jurídicos são
relevantes para a sua aplicação.
A Lei nº 5.768, de 20/12/71 e o Decreto nº. 70.951, de 09/08/1972, regulamentam as ações de distribuição
gratuita de prêmios, tratando, entre outros tópicos, da distinção das modalidades sorteio, vale-brinde, con-
curso ou operação assemelhada, das restrições quanto aos proponentes e objetos da ação, dos prêmios per-
mitidos, da necessidade ou não de prévia autorização governamental para a realização de ações, das impli-
cações tributárias etc.
Atualmente, têm sido freqüentes os sorteios realizados por  meio de títulos de capitalização, que, apesar de
autorizados pela Susep, encontram respaldo na legislação acima mencionada.
Assim, a observação e aplicação da legislação reguladora da matéria no planejamento de uma campanha pro-
mocional, não significa a inviabilização da ação pretendida, mas a possibilidade de encontrar alternativas que
possibilitem a sua regular  realização

ABSTRACT

The promotions related to free distribution of prizes are made by means of contests, sweepstakes
and vale-brinde (type of promotion where a prize's ticket comes with the product, for instance, coins that
can be found within the soap box - one in every 1,000 units has a ticket in it), being promotional marketing
tools of which certain legal aspects shall be observed.

The Brazilian law system (Law n. 5,768, Dec/20/1971 ruled by Decree n. 70,951, Aug/09/1972)
regulates the procedures involving free distribution of awards, among other matters, providing for different
formats of sweeptstake, vale-brinde, contests or the like, as well as restrictions regarding the proponents and
object of the promotion, the prizes allowed by law, the requirement of a prior authorization of the Federal
competent authority, the related tax effects etc.

Currently, it is very common sweepstakes made by means of the so-called "títulos de capitaliza-
ção", which must be previously approved by Susep (the regulatory entity for insurance companies) and also
subject to the above-mentioned legislation.

Accordingly, the compliance with the provisions of the applicable Brazilian legislation when plan-
ning and executing a promotional marketing action does not mean that such a promotion would be not
viable, but that sometimes other courses of action should be studied to better attend the expectations.

“Segundo a definição da Associação de Marketing Promocional -
AMPRO, marketing promocional é a “atividade do marketing
aplicada a produtos, serviços ou marcas, visando, por meio da inter-
ação junto ao seu público-alvo, alcançar os objetivos estratégicos de
construção de marca, vendas e fidelização” (AMPRO, 2004).
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Entre as ferramentas do marketing promocional
estão as promoções com distribuição gratuita de
prêmios, através de concursos, sorteios, vales-
brinde ou operações assemelhadas.

As ações promocionais de distribuição
gratuita de prêmios são estratégias regularmente
utilizadas pelos profissionais de marketing que
pretendem aumentar as vendas e fortalecer a marca
e produtos de seus clientes. Daí a importância de se
conhecer alguns aspectos jurídicos relevantes para a
adoção dessa modalidade de marketing.

A legislação brasileira de distribuição gratuita
de prêmios

No Brasil, as ações promocionais de
distribuição gratuita de prêmios, compreendendo as
modalidades sorteio, vale-brinde, concurso ou
operação assemelhada, são regulamentadas pela Lei
nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971 e pelo
Decreto nº. 70.951, de 09 de agosto de 1972.

De acordo com os artigos 16 e 17 do
Decreto nº. 70.951/72, considera-se sorteio a
distribuição gratuita de prêmios vinculada ao
resultado da extração da Loteria Federal ou à
combinação de números de acordo com os mesmos
resultados. Nessa modalidade devem ser
distribuídos elementos sorteáveis (cupons)
numerados em séries e emitidos de acordo com a
Portaria MJ nº 90, de 3/10/20001. Assim, será
identificado como ganhador aquele que possuir o
cupom cujo número corresponda aos números da
extração da Loteria Federal.

A modalidade vale-brinde, comumente
conhecida como “achou-ganhou”, está prevista nos
artigos 23 e 24 do Decreto nº. 70.951/72 e
compreende a distribuição de prêmios de forma
instantânea, ou seja, ao encontrar o vale-brinde, o
participante imediatamente toma conhecimento de
sua premiação.

O vale-brinde, ao contrário das demais
modalidades – sorteio e concurso – apresenta uma
limitação quanto ao valor unitário do prêmio a ser
distribuído. Atualmente o brinde não pode exceder
o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O cupom vale-brinde, a ser emitido de
acordo com a Portaria MJ nº 90/2000, deve ser
distribuído na proporção mínima de um vale-brinde

para cada cem mil unidades de produtos entregues
a consumo.

Entende-se por concurso a distribuição
gratuita de prêmios mediante concurso de
previsões, cálculos, testes de inteligência, seleção de
predicados ou competição de qualquer natureza
(artigo 25 do Decreto nº. 70.951/72). O concurso é
uma das modalidades de promoção de distribuição
gratuita de prêmios mais utilizada e que possui o
maior número de operações assemelhadas. Para
participar do concurso o participante deve
responder a um teste de inteligência que exija o seu
desempenho.

É principalmente o fator desempenho que
diferencia a modalidade concurso da modalidade
sorteio. A ausência de uma medida de desempenho
desfigura a modalidade concurso e exige a numeração
dos elementos sorteáveis e a identificação do
ganhador com base no resultado da extração da
Loteria Federal (sorteio).

E, finalmente, operação assemelhada é “a
modalidade concebida a partir da combinação de
fatores apropriados a cada uma das modalidades de
distribuição gratuita de prêmios, preservando-se os
conceitos originais, como meio de habilitar
concorrentes e apurar os ganhadores. Podem se
apresentar como: Assemelhado a Concurso,
Assemelhado a Vale-Brinde e Assemelhado a
Sorteio” (CAIXA, 2004).

A modalidade “assemelhada a concurso”
consiste em um concurso baseado em um teste de
inteligência, no qual pode ocorrer o empate entre os
participantes que responderem corretamente ao
referido teste. Admite-se o desempate, por meio de
sorteio, acondicionando todos os cupons que
contiverem a resposta correta ao teste de
inteligência em uma única urna e sorteando
aleatoriamente o(s) contemplado(s) (CAIXA, 2004).

O sorteio, vale-brinde e as operações assemelhadas
têm em comum o elemento sorte presente como
fator preponderante identificador do ganhador do
prêmio as ser distribuído. Todas as modalidades
descritas necessitam da prévia autorização da Caixa
Econômica Federal ou do Ministério da Fazenda2.

Restrições legais
A legislação brasileira que regula
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Distribuição Gratuita de Prêmios proíbe
expressamente que sejam autorizadas ações
promocionais realizadas por pessoas naturais ou
jurídicas prestadoras de serviços ou assemelhada e
cujo objeto sejam os produtos relacionados no
artigo 10 do Decreto nº. 70.951/72, ou seja,
medicamentos, armas e munições, explosivos,
fogos de artifício ou de estampido, bebidas
alcoólicas, fumo e seus derivados e demais produtos
que venham a ser relacionados pelo Ministério da
Fazenda e cuja venda não se deseja estimular. 3

Por outro lado, o próprio texto legal que
proíbe a distribuição de prêmios por pessoas
naturais e jurídicas prestadoras de serviços (art. 9
do Dec. 70.951/72), apresenta o caminho para que
empresas e produtos impedidos de realizar ações de
distribuição gratuita de prêmios promovam outros
tipos de ações promocionais, senão vejamos, in
verbis:

Devemos entender por qualquer dos meios
estabelecidos neste Regulamento como toda a ação
promocional de distribuição gratuita de prêmios
efetuada mediante uma das modalidades previstas
na legislação em referência, ou seja, mediante
concurso, sorteio, vale-brinde ou ação
assemelhada.

Portanto, para  realizar ações promocionais
em conformidade com legislação vigente, as
empresas exclusivamente prestadoras de serviços e
as que fabriquem ou comercializem os produtos
proibidos de ser objeto de promoção, basta que tais
ações não estejam subordinadas à sorte ou sorteios,
restando a alternativa de realizar mecânicas cujo
critério de seleção e identificação do ganhador do
prêmio a ser distribuído seja o desempenho dos
participantes, de forma a que seja desnecessária
autorização do Órgão Público para realização da
campanha.

Impostos e taxas
A Lei nº 8.981/95 instituiu a tributação

exclusiva na fonte nas operações de distribuição de
prêmios sob a forma de bens e serviços, através de

concursos e sorteios de qualquer espécie, à alíquota
de trinta e cinco por cento, incidente sobre o valor
de mercado do prêmio na data de sua distribuição.4

O pagamento do imposto deverá ser
realizado pela pessoa jurídica autorizada a realizar a
distribuição de prêmios, até o terceiro dia útil da
semana subseqüente ao da distribuição.

A alíquota estipulada no valor de trinta e
cinco por cento sobre o valor de mercado do
prêmio a ser distribuído foi reduzida pela Lei n.
9.065, de 20 de junho de 1995, para vinte por cento,
vigentes até hoje.

Assim, além da necessidade prévia de
autorização para a sua realização, as ações
promocionais modalidades concurso, sorteio e
assemelhados5 têm ainda em comum a incidência de
imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por
cento sobre o valor de mercado do total dos
prêmios a serem distribuídos.

A taxa de fiscalização foi instituída pela
Medida Provisória no 2.113-26, de 27 de dezembro
de 2000 e incide sobre o valor total da premiação a
ser distribuída, conforme tabela que compões a MP.
A comprovação do pagamento da taxa de
fiscalização deve ser feita por ocasião do protocolo
do pedido de autorização, por meio de apresentação
da competente guia, impressa pela própria Caixa
Econômica Federal. Caso a promoção, mesmo após
autorizada, não seja realizada, é possível solicitar a
restituição do valor pago como taxa de fiscalização.

Ações promocionais alternativas 
Como já mencionado, a solução para as

pessoas físicas e jurídicas impedidas de realizar
ações promocionais de distribuição gratuita de
prêmios – em razão de seu objeto social ou de seu
produto -, encontra-se no artigo 9º, reproduzido no
item (ii) e principalmente no artigo 30 do mesmo
instrumento legal, abaixo transcrito:

Os concursos de natureza artística,

“Art 9º. Não serão autorizadas a distribuir prêmios,
por qualquer dos meios estabelecidos neste
Regulamento, as pessoas naturais ou jurídicas
prestadoras de serviço e assemelhadas, ou quaisquer
outras entidades que não reunirem as condições
previstas no artigo 2º.”

“Art. 30. Independe de autorização a
distribuição gratuita de prêmios em razão do
resultado de concurso exclusivamente cultural, 
artístico, desportivo ou recreativo, desde que não
haja subordinação a qualquer modalidade de
álea ou pagamento pelos concorrentes, nem
vinculação destes ou dos contemplados à
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou
serviço”.
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cultural, desportiva ou recreativa, por adotarem
como critério determinado desempenho para
identificar os participantes que serão premiados,
independem de prévia autorização do órgão federal
competente, não podendo estar vinculados a
qualquer modalidade de sorte ou pagamento, nem
vinculação dos participantes ou ganhadores à
aquisição ou uso de quaisquer bens,direitos ou serviços.
Algumas dentre as diversas modalidades de
concurso a que se refere o mencionado dispositivo
legal são as competições de futebol, voleibol e
atletismo, gincanas estudantis, competições de
melhor pintura e escultura, competições de melhor
trabalho literário, técnico ou científico etc.

É importante esclarecer que os concursos
exclusivamente culturais, artísticos, desportivos ou
recreativos, são aqueles que não envolvem 

A interpretação do artigo em referência,
assim como a desnecessidade de autorização
federal, é extensiva aos programas de incentivo à
produtividade — que se firmam no conceito de
desempenho para seleção dos ganhadores,
baseando-se no volume de  vendas alcançados,
conforme tabela de pontuação específica ou
cumprimento de metas em vendas —, às ações tipo
“comprou-ganhou” (Self Liquidated) e aos
programas de fidelização ou milhagem (Continuity
Programs), identificados como de  valor agregado
(bônus por volume de compras).

Promoções via títulos de capitalização
A execução de sorteios por meio de títulos de

capitalização é uma nova prática de mercado que
também possibilita a realização de ações
promocionais independente de prévia autorização
da Caixa Econômica Federal ou do Ministério da
Fazenda.

Os títulos de capitalização na área promocional
podem ser utilizados de duas formas:
(a) Para fins de fidelização, voltado ao público
consumidor direto do produto/serviço, que esteja

em dia com suas prestações/mensalidades.
(b) Para fins promocionais (sorteios), destinada ao
público de forma geral. Nesta última situação, os
títulos de capitalização são distribuídos aos
participantes por meio de mecânica “comprou-
ganhou” (Self Liquidated), isto é, todo o
consumidor que adquirir determinado produto ou
serviço, ganha um título de capitalização resgatável.
Como todos aqueles que compram ou utilizam
serviços ganham um prêmio (um título de
capitalização), não existe sorte na distribuição dos
prêmios e, portanto, não está a promoção
subordinada à lei de distribuição gratuita de
prêmios a título de propaganda e, à prévia
autorização governamental. O título recebido pelo
consumidor participa de um sorteio vinculado aos
resultados da Loteria Federal, possibilitando assim
que o participante, além de ganhar o título de
capitalização, concorra à prêmios diversos.

Para a realização de ação promocional via
título de capitalização, é necessário adquirir os
títulos de empresa financeira que seja autorizada
pela SUSEP/Ministério da Fazenda à executar
sorteios.

Conclusões
O planejamento e a realização de uma

campanha promocional não pode se restringir ao
aspecto de marketing comercial, uma vez que existe
uma legislação brasileira vigente reguladora da
matéria. Foram aqui tratados aspectos genéricos
dessa legislação, deixando para uma outra
oportunidade o aprofundamento de tópicos
abordados, como, por exemplo, os trâmites
administrativos para a obtenção da prévia
autorização para a realização de ação promocional,
emitida pela Caixa Econômica Federal ou pelo
Ministério da Fazenda, aspectos referentes à
premiação (prêmios em dinheiro, a adequação do
prêmio ao público alvo etc) ou assuntos correlatos,
tais como a defesa do consumidor, propaganda
enganosa etc.

É importante salientar que o fator legal
não significa a inviabilização de uma ação
promocional, muito pelo contrário, o marketing e o
jurídico devem trabalhar juntos para atingir as
metas pretendidas pelo cliente. O conhecimento da
legislação proporciona a oportunidade de se
encontrar alternativas que possibilitem a realização
de uma campanha promocional.

“a divulgação ou vinculação do prêmio a produtos de
empresas comerciais, industriais ou prestadoras de
serviço, quer sejam ou não promotoras do evento. A
palavra exclusivamente, inserida no dispositivo legal
citado, estabelece taxativamente que os referidos
concursos não podem ter qualquer vinculação com
bens, produtos, serviços, nomes, frases ou slogans que
possam constituir-se em propaganda comercial.” 6



NOTAS
1 Portaria MJ nº 90, de 03/10/200 regulamenta

o procedimento adotado pelo órgão federal
competente, para expedir a autorização para a
distribuição gratuita de prêmios.

2 A competência pela emissão de autorização
para a realização de ações promocionais era,
originariamente, do Ministério da Fazenda. Tal
competência foi transferida para o Ministério da
Justiça por meio da Medida Provisória nº 1.302, de
9 de fevereiro de 1996, reeditada e vigendo sob o nº
1.496-30 , de 8 de agosto de 1996, e posteriormente
transferida novamente para o Ministério da
Fazenda por meio da Medida Provisória  nº 2.049-
202000, e Portaria MF  nº 201, de 05 de julho de
2000, que por sua vez passou para a Caixa
Econômica Federal a competência pela analise e
autorização. Determina a MP nº 2.123-28, de
26/01/2001, art. 20: “Ressalvadas as competências
do Conselho Monetário Nacional; ficam
transferidas para o Ministério da Fazenda as
estabelecidas na Lei nº 5.768, de 20/12/1971, no
artigo 14 da Lei nº 7.291, de 19/12/1984, e nos
Decretos leis nºs. 6.259, de 10/02/1944, e 204, de
27/02/1967; atribuídas ao Ministério da Justiça. §1º
A operacionalização, a emissão das autorizações e a
fiscalização das atividades de que trata a Lei nº
5.768, de 1971, ficam a cargo da Caixa Econômica
Federal, salvo nos casos previstos no § 2º deste
artigo. § 2º Os pedidos de autorização para a prévia
dos atos a que se refere a lei mencionada no § 1º
deste artigo, em que a Caixa Econômica Federal ou
qualquer outra instituição financeira seja parte
interessada, serão analisados e decididos pela
Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda.”

3 Apesar de não estar enumerado no artigo 10º
do Decreto 70.951/72, a Caixa Econômica Federal
entende que os defensivos agrícolas não podem
ser objeto de ações promocionais a título de
propaganda, conforme restrição feita pelo
parágrafo 3º, inciso II e parágrafo 4º do artigo 220
da Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 9.294,
de 15 de julho de 1996, regulamentada pelo
Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996.

4 Os prêmios em dinheiro estão sujeitos à
tributação na forma do art. 14 da Lei n. 4.506 de
30/11/1964.

5 Conforme Ato declaratório (Normativo) nº 7,
de 13 de janeiro de 1997, o imposto de renda

disposto no artigo 63, da Lei 8.981/95, não incide
sobre a distribuição de prêmios  mediante vale-
brinde.

6 Parecer Ministério da Justiça, abril de 1999.
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Especi f icidades de comunicação 
para os idosos
Devani Salomão de Moura Reis

RESUMO

Por que envelhecemos? Essa pergunta é antiga e as teorias sobre o envelhecimento são muitas. O
envelhecimento pode ser definido como uma série de modificações morfológicas, psicológicas, funcionais e
bioquímicas que ocorrem nos seres vivos, com o passar do tempo. Nos seres humanos, as mudanças biológi-
cas marcam o envelhecimento natural. As pessoas envelhecem com saúde, quando não acontece nada de ruim
ao longo da vida. Mas estão sujeitas a doenças, que vão merecer atenção especial. O idoso, por apresentar algu-
mas vezes limitações fisiológicas, requer que a comunicação a ele dirigida observe essas barreiras e tente con-
torná-las a fim de que as mensagens cheguem com o mínimo de ruídos.

ABSTRACT

Why do we age?  This is an old question and there are many theories that propose an answer to this.
Aging can be defined as a series of morphological, psychological, functional and biological changes that occur
in living beings as time passes. In human beings, biological changes mark the aging process. There are those
who age healthily, those who have not had any health trauma throughout life. However they will be subject to
health problems that will merit special attention. Because of physical limitations that an older person can expe-
rience, it is important to adapt the communication to ensure that this person does not misunderstand the mes-
sage.

A juventude não é eterna
Quando a deusa da alvorada, Eos, pediu a

Zeus que concedesse imortalidade a seu amado,
Títon, se esqueceu de incluir um detalhe: a
juventude. Seu desejo foi atendido mas condenou o
príncipe de Tróia a uma infinita velhice num corpo
cada dia mais decrépito. A mitologia grega resume
bem o despreparo da humanidade em relação à
decadência que o tempo traz ao organismo.1

As teorias do Envelhecimento
Por que envelhecemos? Essa pergunta é

antiga. As teorias sobre o envelhecimento são
muitas. Nesse trabalho optamos pelas 13 teorias
apresentadas por Motta.2 A primeira delas é a teoria
da substância vital. De acordo com a autora os
animais começam suas vidas com uma quantidade
limitada de alguma substância vital que, à medida
que vai sendo consumida, provoca mudanças
associadas à idade, que levam à perda de vigor.
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Atualmente argumenta-se que esta
substância poderia ser o DNA dos genes essenciais.
Uma vez que o processo de reparação do DNA é
imperfeito, a síntese protéica ficaria comprometida,
e esta seria a causa fundamental das mudanças
associadas à idade.

No início do século XX, descobriu-se que
as células sofriam mutações, passando a genética a
dominar o pensamento sobre as causas do
envelhecimento e determinação da longevidade. Na
década de 1950 estabeleceu-se a teoria da mutação genética.

A teoria de exaustão reprodutiva sustenta que,
após um surto de atividade reprodutiva inicia-se o
processo de envelhecimento e morte. Este não é
um padrão universal, pois os seres humanos se
reproduzem várias vezes, gerando um ou mais
descendentes.

Na tentativa de eliminar teorias não
sustentáveis, Streler (apub Hay Flik, 1996) propôs
um conjunto de critérios a serem observados por
outras proposições. Assim, uma teoria aceitável
deve explicar porque o fenômeno é:
- Deletério, isto é, porque ocorrem as perdas da
função fisiológica;
-  Progressivo, porque as mudanças são graduais;
- Intrínseco, porque as perdas não podem ser
recuperadas;
-  Universal, porque as perdas ocorrem em todos os
indivíduos de uma mesma espécie, de acordo com
suas condições de vida.

As teorias foram divididas em dois gru-
pos: as que presumem um plano preexistente e as
baseadas em eventos aleatórios. Entre as primeiras
há em comum a idéia de um relógio biológico
baseado numa série de eventos químicos ou
mudanças físicas em moléculas específicas. As teo-
rias aleatórias postulam que o envelhecimento
resulta de eventos acidentais, não programados,
atribuindo o envelhecimento ao acúmulo de efeitos
em moléculas importantes, como o DNA, resultado
de desgaste ou acúmulo de dejetos.

Segundo a teoria de envelhecimento de acordo
com um projeto, as mudanças que ocorrerem a partir
da concepção até a morte estão programadas em
nossas células e começamos a envelhecer desde o
momento da concepção. A interpretação mais
moderna defende que o DNA de cada uma das
nossas células fornece o mapa do que acontece não
só a partir da fertilização do óvulo até a maturação
sexual, mas também do início da idade adulta e

durante todo o processo de envelhecimento.
Na teoria neuroendócrina os hormônios

liberados pelas glândulas endócrinas agem nas
células-alvo regulando atividades envolvidas com o
metabolismo, reprodução, síntese protéica, função
imunológica, crescimento e comportamento.
Inúmeras mudanças relacionadas à idade estão
associadas a alterações hormonais ou fatores
neurais, porém não há indícios diretos de que essas
alterações determinem as mudanças associadas à idade.

Na teoria do desgaste a morte ocorre porque
um tecido desgastado não pode se renovar
eternamente. Assim, os sistemas vitais acumulariam
danos provocados pelo dia-a-dia, erodindo as
atividades bioquímicas normais que ocorrem nas células,
tecidos e órgão. A idéia está  correta, porém não explica por
que ocorrem mudanças associadas à idade.

A teoria do ritmo de vida baseia-se na crença
de que os animais nascem com uma quantidade
limitada de uma substância, energia potencial ou
capacidade fisiológica que pode ser gasta segundo
ritmos distintos. O seu uso rápido levaria a um
envelhecimento precoce. As teorias do desgaste e
ritmo de vida defendem que quem leva uma vida
parcimoniosa retarda o envelhecimento e vive mais.
Há poucos indícios que a sustentem, pois não
existem padrões; o ritmo de vida ainda que
definido, não parece explicar a longevidade humana
ou animal.

Segundo a teoria do acúmulo de resíduos, com
o tempo, as toxinas e os resíduos acumulados
podem prejudicar a função celular normal e matar
lentamente a célula. Existem indícios de que isto
realmente ocorre: a lipofucsina, ou pigmento da
idade, se acumula à medida que os animais, entre
eles os seres humanos, envelhecem. Esta teoria é
universal, porém não há indicação de que o
pigmento realmente interfira na função celular, pois
algumas células não apresentam sinais de desgaste.
Assim, não é provável que o pigmento desempenhe
uma função-chave no processo.

A teoria das ligações cruzadas afirma que a
proteína do colágeno consiste em moléculas
paralelas unidas por meio de ligações cruzadas.
Com o envelhecimento, estas ligações aumentam
provocando rigidez, o que impede os processos
metabólicos devido à obstrução da passagem de
nutrientes e resíduos para dentro e fora da célula.
Estas alterações podem ocorrer também no ácido
nucléico que compõe os nossos genes. O acúmulo
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de erros em diversas moléculas ao longo do tempo
produziria as mudanças associadas à idade.
Contudo, as ligações cruzadas não parecem ser o
fator preponderante de todo o processo.

A teoria dos radicais livres baseia-se em uma
reação química complexa que ocorre quando certas
moléculas reagem e quebram moléculas de
oxigênio, formando fragmentos moleculares
altamente reativos, chamados radicais livres. Estes
são instáveis e tendem a se religar a qualquer
molécula que se encontre nas proximidades, o que
pode levar a danos nesta molécula, que passa, às
vezes, a agir inadequadamente ou pode ser
desativada. Os radicais livres estão presentes em
vários processos: eles provocam danos ao DNA e
participam da formação de placas neuríticas que são
encontradas na Doença de Alzheimer, por exemplo.
Esta teoria continua a ser pesquisada com o
objetivo de se determinar se os radicais livres
constituem ou não a causa principal do
envelhecimento.

O sistema imunológico representa a linha
de defesa mais importante contra quaisquer
substâncias estranhas que possam entrar em nosso
organismo. A teoria do sistema imunológico baseia-se em
dois fatores:
1) a capacidade do sistema de produzir anticorpos
em número adequado e de que diversas modali-
dades diminuem com a idade;
2) o processo de envelhecimento pode levar o sis-
tema imunológico a produzir incorretamente anti-
corpos contra proteínas normais do organismo.
Isso nos deixaria mais propensos a adquirir e
manifestar doenças da velhice.
Esta teoria não é universal, porque alguns animais
não têm sistema imunológico bem desenvolvido e,
apesar disso, envelhecem. Além disso, os processos
imunológicos podem favorecer o aparecimento de
doenças e não de eventos ligados ao envelhecimen-
to normal.

Teoria de erros e reparos. Uma vez que
existem processos de reparos, os próprios
reparadores podem cometer erros, ou
alternativamente, os processos utilizados podem ser
inadequados ou impróprios. A impossibilidade de
dispor de reparos perfeitos pode explicar porque
sistemas anteriormente perfeitos envelhecem e
falham. No futuro, provavelmente surgirá uma
nova versão da teoria de erros que explicará
algumas mudanças associadas à idade. Uma das

principais virtudes desta abordagem é a
universalidade e o fato de os erros ocorrerem
realmente em algumas das moléculas que compõem
todas as células. Além disso, é possível explicar o
ritmo de acúmulo de erros e, portanto, porque o
ritmo de envelhecimento difere nas várias espécies.

Segundo a teoria da ordem à desordem a maior
parte da energia e atividade de um organismo está
voltada para alcançar a maturação sexual e a idade
adulta. Após a maturação sexual, ocorre
deterioração da eficiência máxima, porque a ordem
perfeita exige trabalho infinito e nenhum sistema
pode gerar esse trabalho infinito. A deterioração se
acumula. À medida que a ordem molecular do
organismo amadurecido se deteriora, uma vez que
o trabalho necessário para manter a perfeição falha,
a eficiência do sistema biológico diminui. Variações
na velocidade de progressão da desordem nas
moléculas que compõem nossos tecidos
explicariam porque alguns de nossos tecidos e
órgãos envelhecem mais rapidamente do que outros
e porque o ritmo do envelhecimento varia de um
indivíduo para outro.

Podemos concluir que o envelhecimento
tem muitas causas e que pode incluir aspectos de
todas as teorias comentadas.

Envelhecimento biológico
O envelhecimento pode ser definido

como uma série de modificações morfológicas,
psicológicas, funcionais e bioquímicas que ocorrem
com o passar do tempo nos seres vivos. Ele se
caracteriza pela perda progressiva da capacidade de
adaptação e de reserva do organismo diante das
mudanças.

O envelhecimento é um fenômeno
universal, que afeta todos os indivíduos, órgãos e
sistemas, porém estas modificações ocorrem de
forma diversa entre os indivíduos e entre órgãos e
sistemas de um indivíduo. Essa perda de função se
inicia após o período de vitalidade máxima, isto é,
capacidade máxima individual de fazer frente às
demandas biológicas, por volta dos 30 anos.

Limitações fisiológicas dos idosos
As mudanças biológicas marcam o

envelhecimento natural da pessoa durante as fases
do desenvolvimento humano. Ela envelhece com
saúde, quando não acontece nada de ruim ao longo
da vida. Ou pode apresentar algumas doenças, que
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vão merecer atenção especial.
Por apresentar, algumas vezes, limitações

fisiológicas o idoso requer que a comunicação a ele
dirigida, seja ela eletrônica ou escrita, observe essas
barreiras e tente contorná-las a fim de que a
mensagem chegue com um mínimo de ruído.

Uma queixa freqüente das pessoas mais
velhas é que sua visão “não é mais o que costumava
ser”. Isso normalmente é verdade: além dos
problemas relativamente simples de dificuldade
visual para longe e para perto, cerca de um terço das
pessoas acima de 65 anos tem alguma doença que
afeta a visão (Quillan, 1999). Um problema comum
é o declínio da acomodação (a capacidade de focar
diferentes distâncias) que leva à presbiopia (“visão
de velho” – “presby” em grego significa “idade
avançada”) caracterizada pela dificuldade de
enxergar de perto.

A audição diminui gradualmente durante e
vida adulta, de modo que, por volta dos 50 anos,
muitas pessoas já têm prejuízo auditivo em algumas
circunstâncias – não escutam sons baixos, por
exemplo.3 Para alguns, o grau de perda auditiva
pode ser profundo e constituir uma séria
deficiência. (Stevens, 1982), estima que 1,6% das
pessoas entre 20-30 anos têm sérias dificuldades
auditivas, comparados aos 32% dos indivíduos
entre 70-80 anos. Este número sobe para mais de
50% depois dos 80 anos (Herbst, 1982).

Em vista disso podemos perceber que as
informações do ambiente circundante que atingem
o cérebro têm um alcance mais limitado, são menos
detalhadas e, dada a lentidão geral do sistema
nervoso, levam mais tempo para chegar. Isso não é
um bom presságio para o envelhecimento do
intelecto (veja Lindenberger e Baltes, 1994), nem
para a personalidade, se a auto-imagem for atingida.

Envelhecimento e linguagem
A linguagem compreende não apenas a

produção e a compreensão da fala, mas também, é
claro, da escrita e da leitura. Introspectivamente, a
leitura é percebida como um processo bastante
automático e instantâneo, mas de fato ela envolve a
coordenação de várias habilidades diferentes, das
bem básicas às muito complexas. A priori, a leitura
normal envolve no mínimo os seguintes processos:
primeiro, deve haver um mecanismo mental para
identificar letras individuais, para distinguí-las de
digamos, borrões de tinta a esmo ou letras de outro

alfabeto. Além disso, deve haver um método de
identificar se a seqüência de letras forma palavras
reais ou é apenas uma seqüência sem sentido (por
exemplo, aslkdhf) e também de avaliar como a
palavra deve ser pronunciada (isto é, de transformá-
la de representação impressa em falada). Seguindo-
se a esses estágios, deve haver a habilidade de julgar
se as seqüências de palavras formam frases
significativas. Essas têm de ser avaliadas quando à
sua aceitabilidade sintática e semântica.

Algumas soluções para as limitações fisiológicas
Uma solução para o problema da piora da

visão é que a comunicação destinada ao idoso seja
impressa com caracteres maiores (para os que
entendem a terminologia técnica, corpo 18).
Devemos observar que muitas pessoas mais velhas
não estão conscientes de seus problemas de visão.
Holland e Rabbit (1989)4 afirmam que todos os
sujeitos com mais de 50 anos fizeram avaliações
subjetivas quase idênticas de sua visão, embora, na
realidade, houvesse uma nítida deterioração nos
sujeitos mais velhos. Porém, um declínio nas
capacidades percentuais não significa apenas que as
pessoas mais velhas precisam de letras maiores
e/ou aparelhos auditivos. Uma perda sensorial pode
afetar diretamente a eficiência com que a
informação é processada.

O uso da televisão como fonte de informação
Nenhum outro segmento da população

assiste tanto à TV diariamente quanto os idosos.
Esse fato de aparência banal tem chamado a
atenção de comunicólogos, gerontólogos e
cientistas sociais, entre outros motivos porque a
intensidade com que os meios de comunicação de
massa são usados lhes permite presumir o quanto
eles são importantes na vida do indivíduo e o lugar
que ocupam na sociedade.

Sendo assim, a quantidade e a qualidade
da TV a que se assiste na velhice são valiosas fontes
de informação sobre as necessidades, as
motivações, as atitudes e os interesses nesse
período de vida. Os padrões de uso5 por parte dos
idosos são indicadores do que se passa em seu
ambiente psicológico e sua realidade social.

Poucas teorias de comunicação têm sido
aplicadas diretamente aos idosos. Seis décadas de
pesquisa em psicologia e outras ciências sociais,
ilustram como a TV atinge a cognição e a conduta
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aberta de indivíduos, grupos e instituições das mais
variadas origens étnicas, credos e características
demográficas e culturais.

A quantidade de tempo dedicado à TV
vem aumentando desde sua aparição em finais da
década de 1940. De 1965 a 1975 o uso da TV
incrementou 10%, o que equivale a uma hora diária
a mais num período de dez anos (Barnett et al.
1991).6 A média de consumo televisivo estimada na
década de 1980 gira em torno de 30 horas semanais
(Gerbner et al. 1980). Esta estimativa aumentou na
década de 90, em virtude da expansão de oferta de
TV (satélite, a cabo) e de acessórios tecnológicos
como videocassete (VCR), filmadoras, videogames,
TV digital. (Comstock e Paik 1991).7

Segundo Comstock e Paik (1991), no
EUA, a TV aumentou o consumo dos meios de
comunicação em uma hora diária e responde por ¾
de todo o consumo da mídia. Ela alterou
drasticamente o uso do tempo diário. Assistir à TV
concorre com atividades de lazer fora de casa
(atividades religiosas, contatos sociais, festas,
compras, lugares públicos). Todas essas atividades
envolvem interação social, que é limitada quando as
pessoas vêem TV (Banett et al. 1991).

Uma pesquisa realizada em 12 países,
dirigida a estabelecer como homens e mulheres, que
habitam ambientes urbanos, gastam o tempo diário,
revelou que em alguns países assistir à TV:
- é a atividade que consome mais tempo, perdendo
somente para o sono e o trabalho;
- como atividade única ocupa 1/3 de todo o tempo
de lazer e 40% do tempo quando descrita como
secundária ou complementar a outra atividade;
- é a primeira atividade de lazer, superando
socialização, leitura, eventos fora de casa, viagens,
tarefas de casa, entre outras (Szalay 1989).

Nenhum grupo etário supera os idosos quanto
ao consumo de TV

Desde a aparição da TV comercial a
pesquisa empírica em psicologia dedicou-se em
grande parte ao estudo dos efeitos do conteúdo
apresentado, em particular a violência, sobre o
comportamento das pessoas jovens, principalmente
crianças e adolescentes.

Conforme Comstock e Paik (1991), ver
TV como um ato “proposital, seletivo e
sistemático” começa entre os 2-3 anos de idade e
rapidamente ocorre um aumento substancial na

quantidade de tempo dedicado ao meio. Estima-se
que dos 2 aos 11 anos o consumo de TV flutue em
torno de 28 horas semanais. Na adolescência, o
tempo de uso diminui para 23,5 h/semanais. Na
idade adulta, mulheres entre 35 e 54 anos assistem
à TV durante 34 h/semana contra 29 h para os
homens nessa mesma faixa etária. A partir dos 55
anos o tempo diante da TV aumenta novamente.
Estudos revelam uma correlação positiva entre a
idade e o número de horas diárias de exposição à
TV (Real, Hayes e Harrington 1980). As estimativas
apontam variações entre 31,5 h/semana (x = 4,5
h/dia) até 60 h/semana (x = 8,6 h/dia) ou mais de
uso da TV (Korzenny e Nuendorf 1980). Essas
pesquisas mostram uma tendência crescente no
tempo de uso da TV que persiste até a idade de 70
anos.

Praticamente todos os estudos têm
mostrado que adultos idosos vêem mais TV que
adultos jovens ou na meia idade [...] pessoas de 50
anos ou mais assistem em média uma hora de TV a
mais por dia que aquelas entre 25 e 49 anos [...]
mulheres acima de 50 anos assistem mais TV que
qualquer grupo etário... (Kubey 1980).

Os idosos mantêm os mais altos níveis de
exposição à TV. É o único meio de comunicação
que permanece estável ou aumenta quando as
pessoas ultrapassam os 50 anos de idade. Real,
Hayes e Harrington (1980) constataram que
indivíduos acima de 80 anos mantinham níveis de
exposição mais altos que qualquer outro grupo de
idade abaixo de 64 anos.

Além da quantidade, também a
importância da conduta de ver TV incrementa com
a idade. À medida que os adultos envelhecem, vêem
mais TV, tornam-se mais satisfeitos com ela
(Comstock 1989) e menos críticos sobre o
conteúdo da programação; mesmo os idosos mais
críticos em relação ao conteúdo da TV acreditam
que ter um aparelho é muito melhor do que não tê-
lo (Kubey 1980). Além de mostrar uma afinidade
substancial com a TV (Rubin e Rubin 1982a,
1982b) o idoso revela uma menor propensão a
prescindir dela (Comstock 1989). Isso tem sido
interpretado por alguns autores como evidência da
sua dependência do meio. Diversos estudos
confirmam que ver TV é a atividade predominante
de lazer em idoso (Real, Hayes e Harrington. 1980).

Embora homens e mulheres idosos
assistam TV diariamente por um número total de
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horas superior ao de qualquer outro segmento da
população, só recentemente passou-se a examinar
com mais atenção seu papel nesse período da vida.

Um exemplo extremo ilustra a
importância que a TV pode ter na vida de uma
pessoa idosa:

“Eu sou um homem velho e a TV traz
pessoas, música e conversações à minha vida.
Talvez sem a TV eu poderia estar pronto para
morrer; mas esta TV me dá vida. Me dá algo para
buscar adiante – se amanhã eu estiver vivo, poderei
acompanhar a programação”.(Kubey 1980, p. 19).

Os fatos precedentes têm levado
psicólogos e gerontólogos a formular uma série de
questionamentos. Que razões explicam tão altos
patamares de uso de TV na velhice? Tipos
particulares de experiências afetivas ou emocionais
da vida diária do idoso podem estar relacionadas à
sua forma de assistir à TV? Quais as funções
psicológicas da TV nessa faixa etária? Qual sua
relação com as necessidades psicossociais do idoso?
Qual a opinião das pessoas idosas sobre a TV? Ela
é coerente com o uso que fazem desse meio de
comunicação? Existe uma interação entre as
motivações e os padrões de uso da TV? Podem as
motivações em relação à TV predizer a intensidade
de seu uso e a afinidade do idoso com esse meio de
comunicação? Como se manifestam as práticas e
políticas sociais para idosos na forma como usam
esse meio de comunicação? Que variáveis sócio-
demográficas alteram os padrões desse uso? Quais
os efeitos da exposição intensiva diante da TV
sobre o comportamento nessa faixa etária? No
Brasil, a maioria dessas perguntas espera ainda a
atenção dos pesquisadores.

Baixo nível educativo do idoso
Pessoas de baixo nível educativo vêem

mais TV para aprender a se comportar em certas
situações e se informar sobre produtos (Rubin e
Rubin 1982b). Idosos com pouca escolaridade
usam a TV como uma forma prática de obter
informações, aprender sobre pessoas, eventos do
mundo ou da sua comunidade. Esses motivos são
apontados como alguns dos mais relevantes,
possivelmente porque em parte a TV não exige
habilidades de leitura, pré-requisitos acadêmicos ou
altos níveis de atenção. A TV à cabo tem sua parcela
de audiência, os idosos economicamente privilegiados.

Decrementos de atividade física
Idosos com maiores dificuldades de

mobilidade usam a TV mais que outros meios de
comunicação como substituto de outras formas de
atividade (Swank, apub Rubin e Rubin 1982 b).

As pessoas idosas que experimentam
decrementos numa dada atividade tendem a buscar
e encontrar alternativas nas quais as perdas
econômicas, sociais e físicas associadas ao
envelhecimento não atentem contra elas
severamente (...). Os meios de comunicação
massiva são recursos valiosos e socialmente
aceitáveis para os indivíduos idosos dado que eles
podem usá-los anonimamente, economicamente...
(Graney, apub Real, Hayes e Harrington, 1980, p.83).

A importância do rádio
Enquanto a imprensa é típica de uma

civilização do papel, o rádio é, por excelência, o
meio de comunicação oral. Por isso tem alcançado
grande aceitação e difusão nos países em
desenvolvimento. É desnecessário dizer que, nas
regiões dominadas pelo analfabetismo, a
transmissão oral é uma das possíveis origens de
informação e de entretenimento. Os membros das
classes mais pobres, em particular, têm na audição
em grupo uma fonte de notícia importante.

Com seus 81 anos, o rádio conserva certo
prestígio como fonte de informação. Por transmiti-
la, literalmente, ao pé do ouvido possui caráter mais
pessoal, talvez mais convincente. Manifesta-se
numa franqueza íntima e particular de pessoa a
pessoa. Permite ainda que ouvinte tenha uma
atividade paralela enquanto se entretém ou se
informa.

Pelo envolvimento emocional que sugere,
pelo acompanhamento do acontecimento, o rádio
permanece entre os meios de comunicação de
massa que mais contribuem para a formação da
opinião, mormente em regiões em que é escasso o
acesso a outras fontes.

O rádio é o segundo veículo de massa
mais usado pelos idosos, perdendo apenas para a
TV. Uma grande parte dos idosos brasileiros vive
só, sendo que há um elevadíssimo contingente de
viúvas, já que as mulheres vivem de 5 a 6 anos a
mais do que os homens. Nas últimas décadas, a
população idosa concentrou-se nas áreas urbanas,
principalmente as mulheres, pelas facilidades que
esse espaço oferece em termos de serviços. Como



o ambiente urbano com freqüência impõe severas
restrições de deslocamento e, conseqüentemente,
de interação social em virtude das precárias
condições de segurança e dos obstáculos físicos,
cabe inferir que a grande massa dos idosos
brasileiros está cada vez mais compelida ao
confinamento no lar na companhia da TV e do
rádio.

NOTAS
1 DIAS, Carlos. 65 anos em cada perna. Revista

Superinteressante. Ano 13, n 4, p. 40-41. Abril,
1999.

2 MOTTA, Luciana Branco. Repercussões médicas
do envelhecimento. In: Terceira Idade, Alternativas para
uma sociedade em transição. Org. Renato Veras.
Rio de Janeiro. UnATI. 1999. p. 110-114.

3 BROMLEY, D.N. Human Ageing. An
introduction to Gerontology. 3rd edition.Bungay:
Penquin.

4 HOLLAND e RABBIT abup Stuart-
HAMILTON, Ian. A psicologia do envelhecimento
3ed., Porto Alegre: Artmed 2002. p.27

5 O estudo dos padrões de uso da mídia (patterns
of use) busca descrever e explicar hábitos e funções
particulares dos meios para indivíduos ou grupos.
Considera, entre outros critérios, a quantidade
(horas de exposição), a qualidade (preferências de
conteúdo) e a forma de exposição (exclusiva ou
paralela a outras atividades).

6 (Barnett et al. 1991) abup ACOSTA-
ORJUELA. Guilermo Mauricio. O uso da televisão
como fonte de informação sobre a velhice: fatos e implicações.
In Néri, Anita Liberalesso. Velhice e sociedade. p. 181.

7 Segundo Comstock e Paik (1991) abup op.cit.,p. 18

BIBLIOGRAFIA
ACOSTA-ORJUELA. Guilhermo Maurício. O uso
da televisão como fonte de informação sobre a velhice: fatos
e implicações. In: Velhice e Sociedade. Néri, Anita
Liberalesso & Debert, Guita Grin. São Paulo,
Papirus.1999.
BROMLEY, D. N. Human Ageing. An introduction
to Gerontology. 3rd edition. Bungay: Penquim.
DIAS, Carlos. 65 anos em cada perna. Revista
Superinteressante. Ano 13, n 4, p. 40-41. Abril,
1999.
HAMILTON, Ian Stuart. A psicologia do envelheci-
mento: uma introdução. 3a. ed. Porto Alegre:

Artmed, 2002.
MOTTA, Luciana Branco. Repercussões médicas do
envelhecimento. In: Terceira Idade, Alternativas para
uma sociedade em transição. Org. Renato Veras.
Rio de Janeiro. UnATI. 1999. p. 110-114.

071

F a c o m   n º 1 2  -  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 4

Devani S. de M. Reis 
Professora de Técnica da Opinião Pública da
FACOM-FAAP, jornalista e Doutoranda em
Ciências da Comunicação da ECA - USP.



072

F a c o m   n º 1 2  -  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 0 4

Nestes últimos anos, um assunto que muito
tem me despertado a atenção, é o do meio
ambiente. As razões são as mais diversas como
veremos no decorrer do texto. Porém, como de uns
anos para cá, tenho me dedicado ao estudo desta

temática, em específico, por conta da minha tese de
Doutorado, e, como ainda, pelo fato de já há alguns
anos trabalhar este tema da ecologia, junto aos
alunos de Comunicação e de Relações
Internacionais.

A preservação do meio ambiente:
uma preocupação por inteiro

RESUMO

O meio ambiente tem sido um tema que, nestes últimos anos, recebeu cada vez mais atenção de
alguns cientistas e dos mais diversos setores sociais, dados as mudanças que estão ocorrendo no planeta terra.
Mudanças  estas provocadas essencialmente pela interferência do homem no mundo natural. As razões desta
interferência humana são as mais diversas. Mas, certamente o motivo central recai sobre a sociedade de con-
sumo, que tem como base fundamental: o lucro.
Sugerem-se soluções das mais diversas. Porém, a que mais tem convencido a estes setores preocupados em
preservar o que ainda nos resta de natural, e, por tabela, evitar as imensas catástrofes, é a idéia do desenvolvi-
mento sustentável, ou seja, o ecodesenvolvimento.

ABSTRACT

The environment is one of the most important issues discussed by the scientists and the society dur-
ing the last years due to the changes that are occurring in our planet. Those changes are consequence of the
human being intervention in the nature. There are lots of reasons, but the main reason is the consumer soci-
ety based on consumerism and profit.
There are some suggestions to find a solution, but there is one that has convinced the people interested in pre-
serve the rest of the nature and avoid a great catastrophe, that is the idea of sustainable development, that
means, the Ecosystem.

João Krüger
“A vida portanto, nascida da Terra, é solidária da terra. A vida é
solidária da vida. Toda a vida animal tem necessidade de bactérias,
plantas, outros animais. A descoberta da solidariedade ecológica é
uma grande e recente descoberta. Nenhum ser vivo, mesmo humano,
pode liberta-se da biosfera.” (Edgar Morin)
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Ao analisarmos a questão do meio
ambiente, da preocupação em preservar a natureza,
na verdade, estamos diante de uma questão simples
por um lado, mas profundamente complexa, por
outro. Pessoas, comunidades ou mesmo entidades
sociais que se colocam a questão da ecologia como
uma preocupação estão, no fundo, repensando a
sua existência e o mundo em que vivem. Estas são
certamente pessoas que não se contentam em viver
num mundo sem beleza, árido, com a natureza
destruída. Querem para si e para os outros um
mundo limpo, bonito, com as águas claras, terra
fértil, homens e mulheres, plantas e animais sadios
e com diversidade. E aqui é interessante observar
que a ação do homem sobre a natureza é que é
diferenciável, porque as modificações causadas por
outros seres são praticamente quase que na sua
totalidade assimilados pela própria natureza e não
causam grandes impactos sobre ela. São ações que
permanecem no contexto do equilíbrio ecológico,
enquanto que a ação humana, principalmente a
partir do século XX, tornou-se profundamente
desequilibradora, ameaçando a ordem natural,
destruindo vastas áreas naturais, mexendo na
ordem auto-reguladora da natureza, a ponto de
ameaçar a sobrevivência da natureza e do próprio
ser humano.

É claro que todas estas grandes
transformações e este impacto de ação do homem
sobre a natureza não se tratam de uma ação
maldosa em si. Nem parece ser de natureza suicida,
mas se coloca num contexto maior, são ações e
opções decorrentes das relações sócio-econômicas
de um determinado tipo de modelo adotado, no
qual por exemplo, e especialmente na nossa
sociedade brasileira, vale, antes de mais nada, a
preocupação com o lucro. O sucesso econômico a
qualquer preço é o lema atual. Este modelo, sem
sombra de dúvida, terá suas conseqüências, com
implicações desastrosas por diversas razões, pois
uma economia voltada ao sucesso, ao lucro a
qualquer custo, há de suscitar desequilíbrios, como
relações de desigualdade social, competição,
domínio de uns sobre os outros, exploração.

Se formos analisar a relação que o homem
estabeleceu com a natureza no decorrer da história,
veremos que ela passou por várias atitudes e
formas. Para alguns agrupamentos sociais, nestes
últimos anos, passou-se de uma forma violenta para
uma relação de simpatia com a natureza. Assim, por
exemplo, desde o início da modernidade, a natureza
passa a ter função estética, de ornamentação, como
relata Keith Thomas:

Em muitos lugares, principalmente nos
grandes centros urbanos, a relação que foi se
estabelecendo com a natureza em muitos lugares e
momentos, passa inclusive por uma certa
idealização. A natureza começa a ser defendida em
seu estado puro, sendo que, ter apreço à natureza
passa a ser um ato religioso, diviniza-se a natureza.
Na maioria das vezes, as ações de paisagismo, de
jardinagem, optam pela natureza rústica, em seu
estado puro.

A natureza, porém, ainda continua
também sendo vista como fonte de alimentação. Na
verdade, ocorre uma certa divisão, um
planejamento através da ação do homem, daquilo
que se destina à ornamentação e aquilo que serve de
alimento. Nas palavras de Keith Thomas:

Sem querer me aprofundar nas formas e
mudanças que o homem foi estabelecendo com a
natureza no decorrer do tempo, gostaria de me
voltar à situação atual na relação homem/meio

“O mais terrível disso tudo é que, de certa
forma, a economia de lucro tende a viver de sua
própria contraprodutividade. Por exemplo, a
indústria agroquímica necessita de pragas e solos
pobres, e os obtêm pelas próprias conseqüências

“A horta e o jardim representavam duas maneiras
fundamentalmente opostas de usar o solo. Na
primeira, os homens usavam a natureza como meio de
subsistência; seus produtos eram para ser comidos.
Na segunda, eles procuravam criar ordem e gerar
satisfação estética, e mostrando respeito pelo bem-estar
das espécies que cultivavam.”3

“As árvores haviam deixado de ser um símbolo
de barbárie ou uma mera mercadoria econômica;
tinha-se tornado parte indispensável do cenário
da vida da classe superior.”2

ecológicas da sua aplicação. A indústria médica
necessita de doentes, e os obtêm pelo próprio modo
de vida artificial da sociedade moderna. É o
“círculo infernal“ de que nos falam alguns
ecologistas: uma economia que se alimenta dos seus
próprios desequilíbrios.“ 1
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ambiente. Na verdade o que podemos observar é
que nestes últimos anos, o homem tem destruído
cada vez mais a natureza. O que por sua vez tem
causado grandes mudanças ambientais, situação
esta que precisa ser analisada no contexto da
globalização.

Trata-se de uma questão e problema
planetários, em que ainda sequer se tem
conhecimento do grau de destruição que ocorre e,
pior, talvez se trate de uma situação irreversível.
Dessa forma, urge a necessidade de criação de
novos paradigmas, novos conceitos, para se chegar
a uma compreensão equilibrada das implicações e
relações da ecologia com as questões econômica,
social, política, tecnológica, científica, demográfica,
entre outros; como também efetivar estudos e
pesquisas localizadas, regionalizadas, nacionais e
internacionais, levando-se em conta que já são
amplamente conhecidos os problemas ambientais,
como o esgotamento de recursos naturais, a
acumulação do lixo tóxico, o efeito estufa, o buraco
na camada de ozônio, a perda da biodiversidade, a
crise energética, sendo que praticamente todos eles
são provocados pelas sociedades ricas e mais
desenvolvidas.

Passou-se então a pensar num sistema de
desenvolvimento e produção sustentável, isto é,
passou-se a defender um conceito de
ecodesenvolvimento, para caracterizar uma
concepção alternativa de produção e política de
desenvolvimento, tendo como prioridade um
conjunto de objetivos e medidas designadas para
regular as interações dos sistemas sociais com o
meio ambiente. Assim, o uso do conceito
ecodesenvolvimento passou a exprimir uma
modalidade político-ambiental preventiva. Nessa
modalidade focaliza-se a relação sociedade –
natureza admitindo-se a evolução, o progresso em
nível local e mesmo no contexto da globalização,
utilizando-se, porém, de estratégias de
planejamento democrático integradas ao
desenvolvimento, em que o ser humano, a
princípio, faz parte da natureza e não se encontra
nem acima nem abaixo dela.

É importante lembrar que, ao falarmos de
desenvolvimento sustentável, temos que levar em
conta não só os aspectos materiais e econômicos,
mas um conjunto de dimensões e facetas que
compõem o fenômeno do desenvolvimento. A
saber: os aspectos culturais, os aspectos políticos,
sociais e físicos, sendo que a sustentabilidade do
todo está relacionada à sustentabilidade do
conjunto destas partes. Nas sociedades
contemporâneas, porém, desprezam-se os aspectos
qualificativos e muito se valorizam os aspectos
quantitativos. Daí decorre a concentração da
riqueza, a má distribuição de renda, o pouco ou
nenhum cuidado com a natureza, o desequilíbrio
generalizado. Todo este conjunto de inversão de
valores atinge também de forma decisiva a
produção agrícola, sendo que, na agricultura, a
grande produção é a responsável pelo aquecimento
e sustentação da agroindústria. Como exemplo
podemos citar a indústria de fertilizantes e
defensivos. Na medida em que se faz uso dos
agrotóxicos, entra-se num círculo vicioso de
destruição, pois os agrotóxicos destroem as pragas,
mas também exterminam os predadores naturais,
benéficos e necessários ao equilíbrio do
ecossistema*. Com o passar do tempo, surgem
novas pragas bem mais resistentes e estas, por sua
vez, exigirão venenos também mais fortes, fazendo
com que a produção de alimentos fique toda ela
comprometida, afetando a saúde dos
consumidores, o que certamente levará à
necessidade de tratamento de saúde, expandindo
assim a indústria farmacêutica e médica.

Levando-se em conta toda esta nefasta
situação atual, poder-se-ia até chegar à conclusão de
que não resta saída para a humanidade. Num
primeiro momento, de fato, não vislumbramos
saídas num sentido macro, mas em vários lugares
ocorrem as mais variadas micro experiências
alternativas da produção de alimentos, do trato com
o meio ambiente e, neles, obrigatoriamente se tem
feito uso do conhecimento das comunidades locais,
considerando inclusive a diversidade cultural, as
práticas diversificadas de produção, o
conhecimento empírico, bem como a valorização
do planejamento ambiental, visando evitar a
destruição da natureza. Dessa forma, progresso
tecnológico e científico pode e deve conviver com
uma economia sustentável.

Caso contrário, corremos o sério risco de

“Para a posição ecodesenvolvimentista, o
comportamento humano surge como a expressão de
um conjunto de interdependências tecidas entre a base 
biológico-genética dos sistemas orgânicos e seu processo
de aprendizagem social, adquirida historicamente em
contextos sócio-ambientais específicos”. 4
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se tornarem realidade, as denúncias e alertas desta
reportagem especial da revista Veja, quando se fala
do aquecimento do planeta Terra. Enfatizando
também que os principais países responsáveis por
esta causa seriam em primeiro lugar os Estados
Unidos, seguidos pela União Européia e a Rússia. A
título de exemplo, os EUA teriam emitido de 1950
a 2001, 186,1 bilhões de toneladas em gás
carbônico. As principais áreas afetadas seriam as
dos recursos hídricos. Embora dois terços do
planeta Terra sejam água, apenas uma pequena
parte se mantém potável, de forma que 1,3 bilhões
de pessoas em todo mundo já convive com o
problema da falta de água. Outro setor muito
atingido é a atmosfera, devido à descarga de
fumaça e gases venenosos jogados ao ar
diariamente. Também sofrem com a poluição os
peixes e os animais, sendo extintos num ritmo
acelerado, cinqüenta vezes mais rápido do que o seu
ritmo natural seletivo de evolução. Quanto às
florestas, a situação é ainda mais catastrófica. Das
florestas existentes da época da chegada dos
europeus ao Brasil, existe apenas um terço. A Mata
Atlântica está praticamente destruída em sua
totalidade: 93% do total está destruído.

No que se refere em específico, ao efeito
estufa, o problema para o qual só recentemente se
começou a dar maior atenção, a reportagem diz:

Na verdade, as conseqüências imediatas já
se tornaram uma realidade nos últimos anos. São
exemplos das freqüentes enchentes fazendo
transbordar rios como o Sena como há décadas não
ocorria; as freqüentes secas pelo mundo afora,
provocando incêndios e destruindo imensas
florestas; a separação de enormes extensões de
quilômetros provocada pelo derretimento das
geleiras, fazendo com que aumente o nível do mar,
invadindo e inundando bairros, vilas e cidades inteiras.

Uma outra reportagem bem recente, da
revista Carta Capital, é ainda mais enfática ao se
referir às mudanças climáticas e conseqüências de
catástrofes iminentes podendo atingir a natureza e a
humanidade. Trata-se na verdade de “Um Relatório
Secreto do Pentágono” obtido pela revista britânica
The Observer. O relatório chama a atenção a questões

Resultado da mudança
climática até 2050, caso não
haja regulamentação das
emissões de carbono.

“Segundo especialistas, se o efeito estufa
continuar a crescer no mesmo ritmo, a
temperatura média da Terra pode aumentar 5,8
graus Celsius até 2100 (...) No pior cenário, em
algumas décadas o nível dos oceanos podem subir
80 centímetros. É uma catástrofe. Ilhas, deltas
de rios, cidades costeiras acabariam debaixo das
águas (...) Cerca de 90 milhões de pessoas
seriam afetadas diretamente pelo aquecimento
global.”5
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e problemas decorrentes das iminentes mudanças
no clima: “Conflitos nucleares, grandes secas, fome e
tumultos generalizados acontecerão ao redor do mundo.” E
num outro momento da análise descreve o que seria
ainda mais grave: “Aliás, de acordo com o cenário do
Pentágono, os países mais pobres e menos responsáveis pelas
emissões de gás carbônico serão os primeiros e mais
duramente atingidos pela vingança cega da natureza.”6

Por todas estas razões, parece-me, que esta temática
da preservação do meio ambiente, merece toda a
nossa atenção, reflexão e preocupação!
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