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RESUMO 

 

A corrente proposta tem por objetivo tornar perceptível a complexidade dos fenômenos 

artísticos da produção audiovisual documental no contexto contemporâneo, com 

enfoque nos trabalhos cinematográficos de temática sociológica do cineasta Geraldo 

Sarno, quando da realização de filmes de curta e média metragem tendo como 

horizonte, expressões da cultura popular sertaneja do Nordeste, suas práxis e processos 

fundantes do imaginário que acolhe aos sujeitos e lhes cultiva visão de mundo. 

Demarca-se o período histórico de 1965 – 1971, quando da produção de documentários 

em contexto de regime ditatorial militar e de expansão da indústria cultural no Brasil. 

Explicitar-se-á, em uma abordagem teórica multidisciplinar, que desde a Antiguidade, 

nas proposições de Platão, a respeito da obra “O Banquete”, quando da designação 

formal do termo poiésis (poesia), a partir do recurso literário da personagem Diotima, 

sacerdotisa, figura marginalizada e pouco contemplada nas reflexões críticas, que as 

representações dos sujeitos antropo-sociais realizadores do trabalho artístico, na 

historicidade do Ocidente, são signos de tensões ideológicas que se desenvolvem 

historicamente entre disputas de distintas instituições no manejo dos sistemas de 

significação e figuração para a conservação ou intervenção da ordem. Em crítica da 

tradição acadêmica centro-européia, procurar-se-á expressar proposições não 

depreciativas à imagem, ao imaginário, e ao fenômeno tecno-poético das artes 

figurativas em geral, seus realizadores, e representações sociais do popular enquanto 

fundamento do simbólico cultural. Para tanto, assume-se a atitude teórica hermenêutica, 

balizada na antropologia, sociologia, midiologia, filosofia da imagem e da linguagem, 

história. Os resultados parciais apresentados evocam a interpretação à um cenário de 

conflituoso jogo de interesses em que o conformismo e a resistência são estratégias de 

sobrevivência e de articulação de sentido para grupos e indivíduos populares que visam 

estabelecer para si as convicções que balizam a extensão da realidade em suas crenças. 

Os sistemas de significação do discurso/texto e de figuração serão enfatizados como 

meio simbólico para a comunicação e transmissão de idéias e valores ritualizando 

condutas. 

 

Palavras-Chave: Imagem – Imaginário – Cultura Popular - Documentário – Geraldo 

Sarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The current proposal aims to make visible the complexity of the artistic phenomena of 

documentary audiovisual production in the contemporary context, with a focus on film 

work of sociological theme of filmmaker Geraldo Sarno when performing short and 

medium films film against the backdrop expressions of popular culture backlands of the 

Northeast, its practice and imaginary founding processes that welcomes the subjects and 

cultivate their worldview. Demarcates the historical period of 1965 - 1971, when the 

production of documentaries in the context of military dictatorship and expansion of 

cultural industry in Brazil. It will explain in a multidisciplinary theoretical approach, 

which since ancient times, the propositions of Plato, about the book "The Banquet" at 

the formal designation of poiesis term (poetry), from the literary device of the character 

Diotima , priestess, marginalized figure and rarely addressed in critical reflection, that 

representations of anthropo-social directors of the artwork subject, the historicity of the 

West, are signs of ideological tensions that develop historically between disputes of 

different institutions in the management of systems of meaning and figuration for the 

conservation or order intervention. In criticism of the Central European academic 

tradition, will be made to express not derogatory statements to the image, imagination, 

and the techno-poetic phenomenon of figurative arts in general, its directors, and social 

representations of popular as the basis of cultural symbolic. Therefore, it is assumed the 

theoretical attitude hermeneutics, buoyed in anthropology, sociology, midiologia, 

philosophy of image and language, history. Partial results presented evoke the 

interpretation to a scenario of conflicting gambling interests in the conformism and 

resistance are survival strategies and direction joint to popular groups and individuals 

seeking to establish for themselves the beliefs that guide the extension of reality their 

beliefs. meaning systems of speech / text and figuration will be emphasized as a 

symbolic means of communication and transmission of ideas and values ritualizing 

conduct. 
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Apresentação: o passado, o devir e o instável presente no horizonte da cultura 

 

Quando da partenogênese da ciência mãe, a Física, nas considerações de 

Einstein, ocorrera uma verdadeira revolução do saber científico na primeira metade do 

século XX com a teoria da relatividade
1
; os demais setores acadêmicos e, mesmo toda a 

sociedade, no cultivo das mentalidades e das práticas, passaram por uma transformação 

de seu ideário com efeitos sobre a vida concreta dos sujeitos e indivíduos, mesmo que 

estes, imersos na “massa” de um contingente populacional de funcionários – visto que 

ao homem que cumpre funções só resta ser funcionário de todo o aparelho social -, não 

se detivesse em tais questionamentos. Considerando que o pensamento científico 

ocidental do período da modernidade histórica reduziu o existente aos limites da 

realidade, como uma série de fenômenos que se apresentam mediados nos sentidos, 

perceber o inaudito de toda proposição eloqüente sobre a realidade, as máscaras do 

inexistente, todas as ausências escondidas nos discursos ditos oficiais e cientificamente 

legitimados, é tarefa da consciência critica do sujeito das ciências sociais
2
.  

                                                 
1 “Em dois artigos publicados em 1905, Einstein introduziu duas tendências revolucionárias no 

pensamento científico. Uma foi a toria especial da relatividade; a outra, um novo modo de considerar a 

radiação eletromagnética que se tornaria característico da teoria quântica, a teoria dos fenômenos 

atômicos. A teoria quântica completa foi elaborada vinte anos mais tarde por uma equipe de físicos. A 

teoria da relatividade, porem, foi construída em sua forma completa, quase inteiramente, pelo próprio 

Einstein”(CAPRA, p. 70, 1995) – ver, o cap. A Nova Física, do livro O Ponto de Mutação. CAPRA, 

Fritjof; tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1995. 
2 No início de teu texto A Filosofia à Venda A Douta Ignorância e a Aposta de Pascal (Revista Crítica de 

Ciências Sociais, 80, Março 2008), Boaventura de Sousa Santos propõe um exercício crítico: a venda de 

correntes filosóficas e teorias. Tal proposta, segundo o autor, não é nova. Ela parte, mais precisamente, do 

ano de 165 da era cristã, quando Luciano de Samosáta (nascido na Síria), em sua obra “A venda das 

filosofias”, apresenta um cenário em que Zeus, auxiliado por Hermes, vende aos homens, descritos como 

comerciantes, as mais caras e clássicas escolas filosóficas da Grécia. Boaventura, revisando alguns dos 

mais graves problemas que constrangem a ciência na contemporaneidade, argumenta que tal condição não 

é de fato tão distante do que ocorre em nossos dias; basta substituir Zeus e Hermes por instituições 

acadêmicas, instituições de pesquisas, além de todo um setor especializado na produção de conteúdo para 

tal vertente de negócios. Os comerciantes, por sua vez, seriam substituídos por estudantes, pesquisadores, 

investigadores científicos de todo tipo e o público culto em geral. Segundo o autor, desde o XIX, a ciência 

esteve comprometida com o capitalismo, deste modo, implementou-se a validade epistemológica acima 

de qualquer reflexão mais ampla e que indagasse de fato os problemas de nosso tempo. A ciência 

instrumentalizada na prática de reflexões voltadas para validar ações programadas da globalização, 

tornou-se, deste modo, atividade profissional, donde os problemas aos quais esta se atém, são aqueles 

compreensíveis segundo determinado repertório epistemológico e aos quais, presumidamente, a ciência 

pode oferecer respostas. O que o autor sugere é um afastamento e conseqüente desprezo pelos problemas 

existenciais. Assim segundo o que Ortega y Gasset chama de “pensamento ortopédico”, Boaventura 

designa “o constrangimento e o empobrecimento causado pela redução dos problemas a marcos analíticos 

e cenceptuais que lhe são estranhos” (Santos, p. 4-5). Ao seguir de seu trabalho, o que propõe Sousa 

Santos, é uma nova e ampla epistemologia a fim de revalidar uma imensa gama de saberes e tradições 

ocidentais que foram marginalizadas pelo comprometimento da ciência, revestidas pela filosofia 

(apropriada enquanto instrumento a dar validade à aplicabilidade reducionista). Em verdade, a proposta 

do pensador português, trata-se não somente de uma epistemologia, mas de um conjunto de 

epistemologias, as quais são designadas por “epistemologia do Sul”. Segundo o pensador, os conceitos 
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A física einsteiniana promovera um novo sonhar, considerou o tempo um fluído 

de fluxo reversível e foi possível sonhar em viagens no tempo de maneira a tornar tal 

proposição um grande tema científico. Evidencia-se que a física e a química já não 

apregoam com total certeza, quanto antes, a reversão dos processos estruturantes da 

matéria e de suas transformações ao longo da evolução criadora de tudo que há. 

Apesar da revolução na abordagem mecanicista newtoniana dos fenômenos 

naturais, a teoria de Einstein privilegiava certo ponto estável no espaço e no tempo e, a 

partir deste, operacionalizava um tempo matematicamente reversível. O tempo, 

compreendido de maneira reversível, era imaginado funcionando como um pêndulo, em 

que o presente seria o seu repouso ou grau zero, e, com livre movimento eqüidistante 

para o futuro e para o passado. Certamente, esta ideação do tempo reversível, foi 

responsável por povoar a imaginação humana com representações de narrativas que 

exploravam este recurso, até então científico, no campo do fantástico. De uma vez por 

todas, as noções de verdade ou realidade absolutas foram levadas à derrocada, já que 

nos rigores físicos tudo se revela relativo. Das implicações de tais descobertas 

eistenianas, tornar-se-ão perceptíveis o preenchimento de um espaço invisível por 

relações de átomos – como já pensado pelo filósofo pré-socrático Demócrito, e 

posteriormente, de partículas ainda menores, subatômicas. Se, desde o microscópio de 

Janssen, ainda no século XVI, possibilitando a investigação da dimensão das pequenas 

grandezas, a ciência, em seu aspecto das Humanidades – como diz a tradição francesa, 

ou mesmo do espírito, referente à tradição alemã -, já procurava observar as pequenas 

relações entre os sujeitos e as instituições, foi no recente século XX, com as 

considerações eistenianas, que o micro-cosmos e o micro-contexto adquiriram toda a 

sua diginidade nas pesquisas sócio-antropológicas, orientando trabalhos como os de M. 

Foucault, e sua brilhante análise da micro-física do poder. Vale a pena ressaltar, 

entretanto, que por mais que sejam reconhecidos o macro e o micro nas observações de 

um pesquisador, independente do exercício de uma ciência que se pretende natural ou 

humana-social, a totalidade do observado depende do cultivo da mentalidade e das 

práticas do sujeito, ao mundo, dentro e fora de qualquer condição laboratorial ou 

demarcação de contexto – como já exposto pelo neuro-biólogo chileno, ainda na década 

de 1960, H. Maturana, “tudo que é dito, é dito por um observador” (MATURANA, 

1997). 

                                                                                                                                               
centrais de tal proposta são: Sociologia das ausências, sociologia das emergências, ecologia de saberes e a 

tradução intercultural. 
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A teoria einsteiniana foi constrangida sob crítica do químico russo Ilya 

Prigogine; enfatizando a observação da dimensão subatômica no rastreio perceptível dos 

fenômenos de micro-partículas, quando da conservação de energia durante ínfimos 

instantes, e de toda tendência que tem os fenômenos naturais à entropia, princípio de 

desagregação que culmina na morte dos sistemas vivos e na extinção mesmo de estrelas, 

ou, da neguentropia, seu princípio reverso, quando da manutenção de coesão de um 

sistema e sua preservação. Prigogine desenvolveu a teoria do caos e da irreversibilidade 

dos processos físicos e químicos da matéria abrindo novas perspectivas para a 

compreensão dos fenômenos da vida no universo. Segundo o cientista russo, o tempo 

não pode ser traduzido por uma fórmula de caráter reversível, visto que na própria 

ordenação estruturante da matéria, o fluir do tempo - devenir - é um fator fundamental 

para que átomos e moléculas se agrupem e possibilitem a formação de aglomerados 

complexos. Prigogine, de maneira metafórica, chamou atenção para a “flecha do 

tempo”, desde sempre disparada e em constante e irreversível avanço. Outro problema 

das noções herdadas da relatividade de Einstein constitui a valorização de determinado 

estado da realidade, o presente, tido como central e estável; o presente como qualquer 

outro tempo possível é caótico. Prigogine afirma que é na condição de instabilidade 

física e química em que a matéria adquire condições mais criativas; o universo se 

expande em suas fronteiras de grande concentração de energia (PRIGOGINE, 1996) - 

do grego caos, estado gasoso da matéria em inigualável concentração de energia. A 

teoria de Prigogine aponta e valoriza a instabilidade. Se toda a esfera social foi pensada 

sob o paradigma funcionalista, como um reflexo do organismo vivo, a transposição – 

admite-se, ousada e conflituosa -, das considerações a respeito das fronteiras instáveis 

do universo como condição produtora e resultante da renovação criativa da qual 

necessita o próprio cosmos, para o projeto social, propriamente as cidades, valoriza 

então, não mais a noção de centro, isoladamente, como uma função organizadora da 

vida social – admite-se, múltiplas centralidades, a variar de acordo ao sujeito que as 

experiencia e as observa. A flecha do tempo chama atenção do homem para o exato 

momento do presente - o lugar ontológico e real das ações do homem é sempre um 

estado presente de ser, o assoalho existencial inevitavelmente arrastado ao vácuo do 

futuro e do passado – espaço de acréscimo da memória coletiva da civilização.  

Compreende-se então, na contemporaneidade, que as ditas narrativas-mestras, de 

Lyotard (1993), fundantes de mitos e de verdades sociais em nada absolutas do período 

da modernidade, são proferidas por um sujeito-se. Tal sujeito, sujeito-aparelhado da 
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ciência, com seus instrumentos de pensamento, pode ser figurado à imaginação como 

corpo fantasmático e disperso a projetar um discurso a partir de lugar entremesclado do 

conhecimento dito objetivo e subjetivo, o não-lugar da psique – ou da alma na tradição 

religiosa, chão utópico de todo imaginário -, e o topos concreto de um contexto, lugar 

existencial, a consciência imaginante na carnadura do corpo. Por consideração à flecha 

do tempo, como uma ilustração de pensamento, no progresso da narrativa ocidental, sua 

trajetória corresponde a uma sintaxe horizontal da linguagem e da língua escrita – da 

esquerda para direita, sucessivamente de cima para baixo, linha após linha, instauração 

do tempo histórico – na historiografia da civilização ocidental -, pois deriva de uma 

estrutura de escrita narrativa. Como modelo formal de perspectiva, observação do 

avançar no tempo, a própria perspectiva artificialis proposta na historicidade da 

criatividade da tecnologia figurativa ocidental intenciona compor uma visualidade 

técnica, função de simulação do olhar por representações simbólicas de possibilidades 

poéticas (CAMPOS, 1990); simultanemaente, ofertando abordagens topológica e 

diatópica para estratégias de avanço do sujeito teórico.   

Na trajetória de toda transmissão ao tempo e espaço – segundo metáfora da 

flecha do tempo -, a fim de garantir a concessão de um conhecimento às gerações 

humanas futuras, não se deve ignorar a vida de toda periferia - das metrópoles das 

sociedades industriais, informatizadas, de consumo e de alta produção de lixo, ou além 

das regiões externas da polis, ditas rurais, campesinas. Considera-se todos os contextos 

geo-espaço-sociais e sua relação às dinâmicas de tensões gerais e particulares. O que se 

designa por localidade periférica ou de periferia, no contexto antropológico, é quase 

sempre alguma área de nomeados perifenômenos em relação a um centro de poder 

simbólico instituído; econômico, de entretenimento, de consumo, militar, etc. Nos 

contextos periféricos, fronteiriços, o homem vem encontrando alternativas de renovação 

criativas para manter-se no exercício constante da superação das adversidades do devir, 

seja em meio urbano, campesino ou rurbano – inscrição e sobreposição heterotópica por 

interdependência de espaços rurais e urbanos. Os lugares de periferia, afastados da 

centralidade da esfera de poder oficial instituído, erigem suas próprias centralidades de 

poder: que não se desconsidere a arte, artistas e poemas, como sistemas de significação 

a comunicar e transmitir idéias codificadas como mensagens próprias de um medium
3
 (o 

meio é a mensagem, já dissera Mcluhan), afetando ao imaginário, seja em espaço 

                                                 
3 “A origem do termo é latina, médium (singular) e media (plural) querem dizer meio e meios. Em inglês, 

os termos são usados para designar um meio (medium) e os meios (media) de comunicação, 

pronunciando-se midium e mídia” (SANTAELLA, p. 24, 1996). 
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sagrado ou da todalidade mundana, como processos ideológicos. O pensamento fôra 

desde sempre verbo-imagético. 

Ao longo das rotinas disciplinares que se consumam nas disputas para a 

manutenção hegemônica de poderes, a sociedade torna-se conivente com as 

determinações ideológicas expressas nos enunciados mito-poéticos que passam a ser 

naturalizados e amalgamados em toda a cultura, sedimentando as determinações sociais 

de classe e instituições que funcionam como órgãos da realidade num corpo social.  

Nos contextos extremamente urbanos em sociedade que identifica a expressão 

máxima da divindade ao natural indômito - o poético -, a natureza ali cultivada é 

identificada ao sagrado - sua presença em certeza visível -, todavia, a ideologia logo se 

movimenta em fundamentar os dignitários desgraçados divinos, tal como a casta indiana 

dalit, cujo mito criador os referencia originários do pó que cobria os pés da divindade, 

condicionando sua hierárquica posição resguardada ad infinitum a um destino fatalítico 

que os exclui e os condena em conivência com toda a conformidade das consciências 

daqueles bem nutridos e melhor assegurados de desenvolver suas potencialidades 

humanas, pois as justificativas já naturalizadas encontram  no determinismo divino e, na 

atitude sem compromisso do individualismo consumista, as desculpas para ignorar e 

esconder a irresponsabilidade que se instaura frente às necessidades de mudança para 

melhores condições sociais dos sujeitos que são maquinalmente explorados em estado 

de moderna servidão, e, conseqüentemente, princípio de vida mais igualitária. 

Da impossibilidade da total dominação do homem pelo homem e de sua natureza 

cultivada, evidenciada nas práticas e na linguagem desde a cultura greco-latina, 

historiograficamente apresentada como fundante da narrativa mito-poética do Ocidente, 

o que se desvaloriza, senão a potência da imagem para comunicar e transmitir 

simbolicamente? 

A imagem poética, produzida, é o que pretende comunicar sem limites, sua força 

comunicativa é potencializada por outras linguagens que possa o homem desenvolver e 

dominar seus códigos específicos. A imagem surge da relação da consciência com um 

objeto intencionado, objeto do pensamento que intenta um sentido, não somente dos 

sentimentos, mas também das sensações que explodem em constelações de 

perifenômenos a ser sutilmente captados pelos sentidos e aderidos à percepção. O cego, 

pela audição e pelo tato, imagina formas representadas pela consciência. Os cheiros 

aguçam a memória, registro da imago mimético de tudo vivido. O som, fenômeno 

ondulatório de dimensão física participa da percepção dos espaços naplástica da 



16 

 

realidade. O logos nunca foi tão somente a oralidade, tampouco desvela-se no hotizonte 

de uma escrita, mas é também a imagicidade da imagem; verdade social escondida pela 

tradição acadêmica do culto à palavra – forma velada de comunicar – e, instauração 

teológica para a dominação das consciências.  

Nenhum sujeito jamais escapa da dita idolatria, pois o homem é incapaz de não 

imaginar e projetar imagem, projetando assim, um futuro. Mesmo os ingênuos a 

combater a idolatria, reconhecem em códigos escritos, representações de mundo. Teoria, 

do antigo verbo grego ver, é apresentação de uma imagem composta sob medidas 

rigorosas, estratégia dos imperiais exércitos da antiguidadee de todo batedor em bando 

de caçadores primitivos; a teoria apresenta imagem porque parte da atitude teórica como 

meio de comunicação da visão de mundo daquele que foi lá, viu, voltou e contou – caso 

seja o som o suporte físico de transmissão, a oralidade, há que se registrar na memória o 

conhecimento, que por ciclos miméticos do rito, são hipostasiados como imagem 

simbólica do mito (mythus, palavra de tradução ambígua entre enredo e narrativa) e 

afixados em formas visuais, como as pinturas do paleolítico -, o que não deixa de ser 

movimento do signo, que sempre fugidio, esconde-se e revela-se em imagem explicada 

para aqueles que não participam do campo de visão, até então, de horizonte de mundo 

sem aquela paisagem. É na aceitação da imagem e da imaginação poética que pode o 

homem, através do signo, da imaginação e do simbólico, reconhecer também o sagrado 

em experiência estética e, estando o homem contemporâneo imerso, na chamada dita 

cultura de massas, e suas ramificações, seus subprodutos rotulados de outras maneiras, 

numa sociedade de consumo, há que aceitar sua própria cultura, seu cultivo já 

consumado toda vez que intenta falar, pintar, ilustrar, cantar, fotografar, esculpir, 

consumando-se habitante do meio da técnica em sua dimensão poiética. 

Da impossibilidade de apreender o mundo em sua totalidade, tal pretensão 

humana revela-se sempre fragmentária. Ao homem contemporâneo, imerso na cultura 

massiva e suas partições comerciais, a realidade jamais se apresenta homogênea, e, 

qualquer tentativa de interpretação do homem a sua totalidade, o coloca à beira do 

abismo das neuroses modernas. Existir e transitar por entre realidades culturais exige 

multiplicidade de projeções psíquico-oculares, que como os muitos olhos da Hidra, 

possa cercar seu objeto presa por diferentes dimensões. Os meios de comunicação 

massivos, o olhar sem corpo da câmera fotográfica e de cinema, e as redes telemáticas 

conectadas à internet de nodos de conexão fixa ou transportáveis – locativas -, são para 

o homem contemporâneo, como o espelho da Oxum a contemplar a multiplicidade do 
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mundo por intermédio da imagem: uma divindade que observa seu rosto coberto por 

contas – símbolo de associação à realeza no original local de seu culto, país Yorubá - , 

enxerga senão a face de seus súditos; as formas simbólicas sempre em fragmento 

identitário de auto-imagem individual ou de um grupo. As projeções figurativas dos 

perfis individuais das redes telemáticas revelam signos de distinção e pertença dos 

sujeitos, todos oriundos do povo, os rostos anônimos das massas do mundo fora da tela, 

antecedendes exteriores ao rito de imersão no ciberespaço e da vida figurativa do 

virtual. A apreensão da realidade somente se dá fragmentária, exigindo dos seres-

humanos variadas observações sutis a oferecer diferentes perspectivas teóricas a 

respeito do objeto ao qual se procura conhecer e saber.  

Assim, este documento intenta tecer comentários a respeito do fenômeno 

artístico em sua dimensão poiética, experiência da arte. Para tanto, ciente da 

impossibilidade da visão do todo, ciente que a teoria - do verbo grego ver, theorém - 

oferece um ponto de vista, daí a justificativa mais que necessária da multivisão de 

perspectivas, conforme as diretrizes do programa acadêmico ao qual este documento é 

produto e resultado.  

O capítulo I, nomeado Comunicação Social e Transmissão Cultural: por uma 

abordagem multidisciplinar, discute uma aproximação ao contexto da cultura através da 

análise fenomenológica hermenêutica de sistemas de significação antropo-sociais da 

comunicação humana; a linguagem – língua e fala, o texto e o discurso, como 

expressões ordenadoras e estruturantes de idéias e significados encadeados logicamente, 

mas cujo o sentido é sempre a imagem, horizonte da perspectiva do sujeito cognoscente.  

Lícito dizer que a criação de novas formas figurativas, criação poética, evoca a 

potência da imaginação, consumando signos em suportes materiais na repetição 

mimética das atitudes técnicas do transformar, interferir, informar e dispor da matéria na 

composição visual dos espaços e das coisas. Se toda atividade artística desenvolve com 

o tempo, modos de acontecer, e se o corpo é o primeiro instrumento na consumação dos 

projetos do homem no mundo, o princípio de mimese do aprendizado, desenvolvimento 

e preservação da técnica e dos saberes termina no rito. O processo ritual será abordado, 

em sentido metafórico, como espírito da sociedade, meio formal para a transmissão de 

idéias e valores culturais mais estável à manutenção da ordem simbólica que o discurso. 

Será enfatizada a historicidade do conceito de cultura, enquanto instrumento das 

ciências sociais e, sua relação com outros conceitos de dominação ideológica por 

imperativos epistemológicos que partem dos interesses etnocêntricos europeus desde 
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seus projetos imperiais colonialistas, de consumação no período histórico do 

Iluminismo, com a promulgação da chamada razão das Luzes.  

A abordagem existencial ao conceito de cultura pretende exemplificar como este 

instrumento teórico atuou ao longo de sua validação científica nas disputas 

internacionais das potências imperialistas da Alemanha e da França a partir do século 

XVIII, funcionando como uma armadilha epistemológica, procurando ressaltar de que 

maneira as noções segregadoras intentam constituir mentalidades que sejam 

conformistas aos interesses dos poderes hegemônicos vigentes em determinados 

contextos históricos e culturais. Destaca-se também, a destituição de dignidade 

simbolicamente atribuída aos grupos identificados ao popular. Também se evidencia 

que o moderno conceito de cultura, instrumento do pensamento operatório das ciências 

sociais, parece funcionar na historicidade da tradição geo-política do conhecimento 

europeu como uma armadilha epistemológica a eclipsar as expressões humanas de 

sentimento do sagrado, corriqueiramente presentes, mesmo que desapercebidas nas 

atividades cotidianas que intencionam nada mais que a aquisição de acesso à bens para 

sobrevivência orgânica dos indivíduos e material da sociedade. 

Posteriormente, será apresentado um panorama geral de constituição da chamada 

cultura de massas, seu esteio fundamental, a industrial cultural e a recente cultura 

digital, e, quando possível, do oferecimento de exemplos práticos de como os ditames 

epistemológicos e, conseqüentemente, os modos de constituição da indústria da cultura 

pretendem segregar e desvalorizar as manifestações artísticas e poéticas de grupos 

populares, e da impossibilidade de se considerar o contemporâneo estado da cultura 

globalista em formação, toda a produção de produtos culturais, desde a circulação e 

transmissão de seus conteúdos, como fonte menor na formação intelectiva das atuais 

consciências por todo o mundo. 

Assim, em crítica à tradição acadêmica e a ideologia em seu discurso, ao 

término desta primeira seção, serão apontadas relações entre a configuração histórica da 

polis e de uma mítica fabulação de Grécia originária no projeto filosófico de Platão, a 

fim de se assegurar o reconhecimento do fenômeno poético independente das 

segregadoras questões de classe, destacando que a designação formal do termo poiésis 

(que até o presente chegou no vocábulo poesia), oferecida à historicidade ocidental por 

parte dos textos platônicos, torna-se legitimada como recurso literário de sua filosofia 

por um caractere feminino, nomeadamente Diotima de Mantinéia, identificada como 

uma sacerdotisa (feiticeira ou bruxa) da divindade grega Eros, mas em termo 
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sociológicos, uma mulher e estrangeira àquela polis, portanto, destituída dos direitos de 

cidadania em tal contexto. 

Ainda em curso, no capítulo II, nomeadamente, Cultura Visual e Existência: 

proposições sociológicas de P. Francastel; objeto figurativo, imagem, imaginário, 

serão expostos os fundamentos referenciais de uma teoria da imagem, e, explicitar-se-á 

a importância de uma epistemologia não segregadora para o estudo dos códigos 

figurativos que atuam em paralelo aos sistemas de significação no simbólico dos 

homens e das sociedades. Em observância fenomenológica hermenêutica do particular e 

do geral, será expresso que a conformação das práticas e processos das sociedades, 

dependentes do rito espetacular, consumam a realidade figurativa e o imaginário por 

intersubjetividade dos sujeitos, que cultivados, são agenciados e agentes de redes de 

tensões, movimentando as forças de conservação e de transformação dos contextos. 

Proposições históricas do progresso da configuração e da cultura no projeto de 

civilização Ocidental serão suficientes para verificar que os sistemas de significação e 

figuração interferem no cultivo das mentalidades e das práticas, refletindo do 

imaginário, as formas simbólicas do mito, da ideologia dominante, direcionando as 

consciências ao horizonte idealizado do passado de glórias e da utopia do futuro, ou 

transladando a percepção dos conflitos do mundo horizontal à vida imaginária do além 

extra-mundano das religiões. 

O capítulo III, O Documentário Sociológico: Geraldo Sarno e o imaginário 

popular nordestino aborda o documentário como gênero do audiovisual e a produção 

cinematográfica documental de Geraldo Sarno. Assinalando uma breve historicidade do 

cineasta e a complexa discussão suscitada por produtos narrativos audiovisuais que 

pretendem apresentar-se como documento historiográfico da memória coletiva, tanto 

quanto, facultar por recursos artísticos a possibilidade do aprendizado de fenômenos já 

distanciados por intermédio do suporte tecnológico do audiovisual, tal seção pretende 

discutir as influências políticas, estéticas, ideológicas da proposta cinematográfica 

autoral de Sarno em relação às tensões imanentes do contexto sócio-cultural como 

cenário histórico em que o realizador fílmico empreende seus projetos. A análise 

seguirá com ênfase ao espaço intersubjetivo instaurado nas produções cinematográficas 

documentais de Sarno, quando da demarcação temática de fatos e sujeitos por método 

sociológico na abordagem de fenômenos culturais na rubrica da “cultura popular 

sertaneja do Nordeste”. A abordagem teórica pretende um agrupamento dos filmes 
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documentários de acordo a proximidade de eixos temáticos, procurando evidenciar os 

signos estéticos/poéticos e políticos expressos na obra documental do cineasta. 

Trata-se, pois, de um documento interpretativo, próprio das ciências sociais, 

porém ávido em despertar questionamentos acerca da situação a qual são destinados, ao 

longo da marcha do projeto de civilização ocidental, os espaços de visibilidade no 

simbólico cultural e nos mais diversos imaginários midiáticos, daqueles sujeitos que 

trabalham para a configuração dos contextos culturais, tendo por matéria prima de seu 

trabalho, o labor das imagens, dos discursos, das configurações ritualísticas 

espetaculares, as performances que em experiência limite da criação (últimas e 

primeiras) instauram ou subvertem as crenças e possibilitam a abertura ou censura para 

a manutenção ou renovação de horizontes sígnicos em que o humano projeta sua visão-

de-mundo e cosmovisão.  
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Capítulo 1. Comunicação Social e Transmissão Cultural: por uma abordagem 

multidisciplinar 

 

Toda a ciência, por mais apartada que seja na delimitação disciplinar de suas 

diferentes áreas de concentração, caminha junta. O paradigma funcionalista já 

instaurado compreende a produção acadêmica, limitada aos muros das universidades e 

centros de pesquisas, também os processos produtivos e atividades humanas em todo 

possível recorte da sociedade, como um organismo complexo. Do domínio da técnica, 

os produtos tecnológicos são de fato aparelhos – simulam extensões da complexidade 

orgânica do corpo humano
4
. Quando tais aparelhos são construtos projetados para 

funções ainda mais específicas e de utilização restrita, passam a ser categorizados como 

instrumentos. Muitos aparelhos e instrumentos, funcionando em conjunto – cada um no 

desempenho que lhe cabe -, interconectados, constituem um sistema. É como um 

sistema que a ciência contemporânea tem funcionado; um conjunto de disciplinas, 

agregados sob diferentes rótulos acadêmicos, com os objetos técnicos que lhe são 

próprios (conceitos, fórmulas, esquemas, sínteses, etc), instrumentalizados em níveis, 

graus, escalas de hierarquias. 

Quando uma ciência da objetivada natureza, ou de pretensa e dura exatidão, faz 

algum progresso, invariavelmente é questão de tempo para que seus resultados atinjam 

outras áreas, alcançando, por fim, o mercado consumidor de bens e serviços que sob 

lógica capitalista, de fato, necessita e funciona para a obsolescência das coisas, sejam 

modernos aparelhos tecnológico, projetados em uma linha de montagem industrial, ou 

                                                 
4 “O termo “aparelho”, quando assim utilizado, designa uma metáfor, conhecimento por simulação – 

verificável no exame exaustivo do filósofo Vilém Flusser voltado para o ramo da antropologia linguística 

estruturalista, comparando a língua portuguesa do Brasil, com outras quatro línguas (Flusser, 1693). Se o 

termo aparelho é uma metáfora conceitual, empregada de modo corrente no palavreado do português 

brasileiro, trata-se, de herança latina que repercute no idioma: “Etimologicamente, a palavra latina 

apparatus deriva dos verbos adparare e praeparare (Flusser, 2009, p. 19). De ambos os termos, 

considera-se: “O primeiro indica prontidão para algo; o segundo disponibilidade em prol de algo. O 

primeiro verbo implica o estar à espreita para saltar à espera de algo. Esse caráter de animal feroz prestes 

a lançar-se, implícito da raiz do termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos” (Ibid, p. 19). Todavia, 

não obstante das limitações da etimologia, Flusser busca uma ordem ontológica; “Sem dúvida, trata-se de 

objetos produzidos, isto é, objetos trazidos da natureza para o homem. O conjunto de objetos produzidos 

perfaz a cultura” (ibid, p. 19-20). Ao descrever o funcionamento do aparelho fotográfico – segundo o 

autor, modelo “primitivo” para o entendimento de todos os demais aparelhos eletrônicos de nossa cultura 

(ibid, p. 19), que Flusser melhor condensa sua explicação: “Aparelhos fazem parte de determinadas 

culturas, conferindo a estas certas características. Não há dúvida que o termo aparelho é utilizado, às 

vezes, para denominar fenômenos da natureza, por exemplo, aparelho digestivo, por se tratar de órgãos 

complexos que estão à espreita de alimentos para enfim digeri-los. Sugiro porém que se trata de uso 

metafórico, transporte de um termo cultural para o domínio da natureza. Não fosse a existência de 

aparelhos em nossa cultura, não poderíamos falar em aparelho digestivo” (FLUSSER, 2099, p. 29).  
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mesmo conceitos, aparelhos e instrumentos do pensamento – ao devenir, a renovação 

dos objetos de civilização, das identidades sociais cultivadas, dos processos de relações 

individuais e instituições, de toda a paisagem antropo-social do mundo, corrobora com a 

renovação da linguagem e do imaginário, dito de outra forma, do simbólico ou sistemas 

de significação; exigência de transformação e evolução das entidades lingüísticas e da 

configuração de objetos e processos de ritualizada, sacra ou profana, apreciação por 

experiência estética. Não só a esfera acadêmica, mas os diferentes contextos sociais 

exigem atualização lingüística, seja na extensão horizontal de novos campos da ciência, 

seja na predominância da perspectiva vertical das práticas culturais religiosas e da 

teologia/metafísica. Enfim, a paisagem antropo-social do mundo, quando transfigurada, 

exige novas expressões lingüísticas e imagéticas na tentativa de traduzir o abstrato, 

individual e coletivo, por intermédio de performances discursivas, objetos figurativos e 

processos visualizáveis que representam as formas imaginárias de função simbólica – 

idéias -, materializadas no fenômeno da arte em sua dimensão poética, ritualizada em 

práticas espetaculares, profanas ou sacralizadas, restritas ou massificadas ao acesso 

liberal do poder econômico. A arte e seus processos, a configuração cerimoniosa dos 

espetáculos, são instrumentos programáveis por reprodução técnica de acordo a esfera 

tecnológica do contexto cultural histórico; comunicando mitos e transmitindo 

arquétipos. 

Em diferentes contextos culturais, sob convicções que fundamentam a vida 

cotidiana na historicidade do Ocidente, desde o Iluminismo – com ecos de sua ideologia 

até a presente modernidade -, o sujeito operatório da ciência centro-européia 

compreende a realidade em sua pretensa totalidade nas fronteiras do que comumente se 

considera certeza ou verdade ao aparelho sensorial humano
5
; contrariando a empiria 

operatória, a realidade se expande além, crê-se também naquilo que escapa a 

formulação dos sentidos, mas desperta intensas e diversas sensações, da náusea ao 

entusiasmo – todo o espectro de assombro primaz -, e não se encontra materializado, 

senão simbolizado fonética e sintaticamente formalizado por intermédio da língua, da 

palavra, ou representado em figura, a saber, expressões de sentido significante; desde 

sempre o logos
6
 é intermédio, meio entre a parte que se é na totalidade do mundo que 

                                                 
5 Como expresso por J. P. Sartre no início de sua publicação fundamental O Ser e o Nada: “nada se 

encontra no intelecto sem que antes estivesse nos sentidos”, afirma Sartre, ao citar Locke. Versão 

consultada em espanhol. El Ser y La Nada, Iberoamericana, Buenos Aires, 1954. 
6 Ver Nota sobre Heráclito, no livro Dialética das Consciências: Obras Completas, do filósofo 

existencialista mítico, Vicente Ferreira da Silva: “O Logos de que nos fala Heráclito é o próprio ritmo do 

suceder cósmico; não é portanto a expressão de uma legalidade plenamente inteligível e Heráclito mesmo 
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acolhe e o todo - sempre mais que a soma das partes, e que escapa do domínio do 

homem na plenitude da natureza. O dircurso, como apresentação estruturada de idéias, 

pretensa interpretação da racionalidade enquanto cisão da percepção existencial que se 

expressa a toda alteridade na palavra, predominante no ocidente enquanto tradição do 

logos, na vigília do regime político do crível verbo-textual, destitue e ridiculariza o 

sonhar do dormir e do futuro. O sentido da linguagem é desde sempre a imagem; 

expressões simbólicas através das figuras de linguagem, representações compostas por 

associação de idéias a apresentar um significado por formas imagéticas (visuais e 

psíquicas) estruturadas, ou no caso da moderna ciência, curvas, gradientes, tabelas e 

representações de natureza técnica construídas sob teoremas óticos que visam a priori – 

as lentes e telas eletrônicas formam imagens que foram programadas a mostrar. O 

sentido da imagem produzida é o mundo. 

De toda enunciação, ferindo a constante silenciosa da linguagem, organização de 

uma proposição endereçada ao horizonte de significados da língua, portanto, das 

informações contidas nas mensagens verbo-textuais e estímulos psicofisiológicos – por 

sua vez, registrados nos padrões esquemáticos da infografia documental das ciências -, 

todos mediados nos sentidos, Vilém Flusser – filósofo judeu-tcheco que morou no 

Brasil por muitos anos -, privilegia a palavra, primariamente a oralidade, acompanhada 

da escrita, como processual instrumento de muitas funções da comunicação social; sua 

escolha metodológica como pensador evita a armadilha epistemológica do marco 

teórico originário noutro idioma que não a língua nativa a abordar o simbólico, sabido 

que, ao compor em português sua primeira obra filosófica, seus pressupostos teóricos 

                                                                                                                                               
adverte; “A natureza ama ocultar-se”. A idéia do Logos pode muito bem ser aproximada de outras 

representações que caracterizam entre os gregos o destino, a necessidade suprema; quero referir-me às 

idéias de Moira ou de Ananke.”(FERREIRA DA SILVA, p. 73, 2009). Comenta o filósofo, que a respeito 

da imaginação simbólica do pensador mítico, interpreta o mundo e a realidade como um palco dramático 

de todo conflito de princípios e forças contrárias: “Foi Heráclito de Éfeso figura solitária na história do 

pensamento humano, que legou ao mundo, ainda nos primórdios da reflexão filosófica, a mais prodigiosa 

imagem do conjunto das coisas. Quando procuramos dilatar a sabedoria infusa nas poucas sentenças que 

nos restam de sua obra, sentimo-nos surpreendidos pela grandiosa perspectiva que seu pensamento nos 

faz divisar” (ibid, 71), sugere Ferreira da Silva, ao compreender que o pensamento heraclitiano, visto em 

sua pretensa proposição de totalidade, se apresenta como composição poética de grandiosidade cósmica 

das tragédias de Ésquilo. “Heráclito, em sua linguagem obscura nos adverte acerca desse singular traço do 

real: “O mundo é um equilíbrio de tensões, como a do arco e da Lira. Temos que saber que a guerra é um 

estado contínuo, que a luta é justiça e que tudo nasce e morre por obra da luta”. Vemos, portanto, 

procurando captar o sentido desse fragmento, que não devemos pensar o mundo como uma adição de 

partes independentes, como um agregado de entidades soltas e que só mantém relações “exteriores” entre 

si. Tudo faz parte de um só tecido, tudo é ligado e uno. “Se escuta não a mim, mas à Razão, haverá que 

convir que todas as coisas são Unas. Uma só coisa é em nós o vivo e o morto, o desperto e o adormecido, 

o jovem e o velho; mas ao inverter-se umas, resultam outras, e ao inverter-se estas, resultam aquelas.” 

(ibid. p. 72). 
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fundamentam ao discurso, sua própria epistemologia, simultaneamente, teoria do 

conhecimento e salto para o horizonte teórico denominado por mundo codificado.  

Flusser, na sua proposição de projeto de uma filosofia da língua em estado 

nascente, argumenta que as palavras que chegam até os sentidos vêm organizadas, 

estruturadas; pode-se mesmo concluir que, por auto-domínio do corpo em atitude 

antropo-técnica, o falar e o escutar são processos que o animal humano desenvolve no 

decorrer da experiência do viver, similar ao que proposto por M. Mauss, quando 

comentava sobre o desenvolvimento e consequente apuro do simples ato de beber água 

do recém nascido, pontuando que as habilidades físicas e exigências cognitivas vão 

adaptando tal atitude ao habitual naturalizado, até que a criança esteja desenvolta no 

beber e na utilização de diversos instrumentos, objetos de civilização, para a facilidade 

na aquisição da reserva de energia proveniente do líquido vital (H2O) e na manipulação 

do próprio corpo instrumentalizado. Da ação e efeitos da antropo-técnica no corpo, tem-

se variantes do ritmo e balanceio ao caminhar, dos sotaques, do dançar, escalar, correr, 

cavar, marcha militar (MAUSS, 2003), e consequentemente, do desenvolvimento 

individual de todo o gestual e expressões da oralidade, no falar, no escutar, no perceber 

dos dados mediados nos sentidos, na experiência estética da comunicação; as 

características da fala e do discurso como evento performático, perceptíveis nas 

expressões linguísticas de cada qual, compondo esferas hermenêuticas, instituindo 

referências que se fazem partilhadas, são signos de sentidos em contextos culturais e 

campos sociais.  

Da recepção das palavras, considera-se que: “São agrupadas em obediência a 

regras preestabelecidas, formando frases” (FLUSSER, p. 23, 1963). Em recepção das 

palavras, percebe-se “uma realidade ordenada, um cosmos” (ibid, p. 23). Elucida-se que 

“os elementos do cosmos da língua” (ibid, p. 24), que são as palavras, equivalem 

correspondentemente “aos átomos dentro do cosmos democritiano, ou às mônadas 

dentro do cosmos leibnitziano. São percebidas como aglomerados de sons (quando 

ouvidas) ou de formas (quando lidas)” (ibid. p. 24). “As palavras são apreendidas e 

compreendidas como símbolos, isto é, tendo significado. Substituem algo, apontam para 

algo, são procuradores de algo” (ibid. p. 24). Assim, afirma Flusser:  

 

A matéria-prima do intelecto, a “realidade”, portanto, consiste de 

palavras e de “dados brutos” a serem transformados em palavras para 

serem apreendidos e compreendidos. As palavras são símbolos 

significando algo inarticulável, possivelmente “nada”. O conjunto das 
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palavras forma o cosmos da língua. Êsse cosmos é regido por regras 

que variam de língua a língua (FLUSSER, p. 30, 1963) 

 

O filósofo questionara o estatuto da realidade e suas conclusões o levaram a 

propor a hipótese de que o pensar – ao menos um pensamento instrumentalizado em 

discurso - é originário por ideação na língua nativa – uma vez mais, a predominante 

associação na tradição filosófica ocidental entre o pensamento conceitual e a língua 

nativa, a saber, o pensamento operatório ou técnico-instrumental expresso em suporte 

discursivo. A teoria de Flusser propõe que o grande acesso à informação acontece aos 

sujeitos em sociedade por intermédio de palavras e conceitos (nomeados também, por 

idéias), estejam estes, indexados em suportes sonoros, da língua falada - oralidade, ou 

da língua escrita através da escrita/leitura – ao mesmo tempo, uma associação entre voz, 

audição e visão, palavra e imagem, já que a escrita, mesmo discreta, é um código 

também visual e faz movimentar a imaginação criando formas psíquicas (a saber, 

imagens). Para Flusser, o entendimento da linguagem enquanto dimensão simbólica se 

dá primeiramente na língua nativa, pensada como sistema de verificação da realidade a 

partir da clássica gramática normativa, que segundo o mesmo, trata-se de uma 

interpretação do silogismo aristotélico na corrente língua grega falada no tempo do 

Liceu. A palavra em suporte da escrita corresponde a uma codificação simbólica - 

passível de tradução - da voz, do som como expressão sensível do pensamento; a voz 

como significante e a forma sonora como referente a um significado formando um 

conceito, uma idéia. O filósofo traduz o mundo (para si), a realidade é dança dos 

sentidos; estabelece relação estreita entre visão e audição, como sentidos privilegiados 

na formação do intelecto – Flusser não descarta ou nega de maneira definitiva os demais 

sentidos, considera apenas a visão e a audição em sua hipótese para melhor demarcar 

seu estudo crítico a respeito do idioma português falado no Brasil com método 

fenomenológico de análise estrutural.  

Flusser empreende uma crítica da gramática
7
 normativa clássica, questionando 

que seu modelo segue os pressupostos de Aristóteles a respeito da língua grega na qual 

o próprio mestre do Liceu pensava – articulando sua própria ordem de realidade -, o 

                                                 
7 “Que o desenvolvimento e o uso da escrita constituem pedra angular da erudição lingüística na Grécia é 

atestado pela história da palavra grammatikós. Até a época de Platão e Aristóteles, inclusive, o vocábulo 

significava simplesmente aquele que entendia do uso das letras, grámmata, e que podia ler e escrever; 

téchne grammatiké era a arte de ler e escrever. A ampliação posterior do significado do termo e das suas 

formas correlatas é conseqüência das mudanças, especialmente no campo da gramática, que ocorreram no 

desenvolvimento da ciência lingüística”(ROBINS, p. 10, 1983) - – ver Pequena história da lingüística / 

R.H Robins; tradução Luiz Martins Monteiro de barros. Rio de janeiro: Ao Livro técnico, 1983. 
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grego antigo ou arcaico, a saber, composto de um amálgama de sotaques e idioletos, ou 

mesmo, de variações lingüísticas da língua grega expressas nas falas dos muitos sujeitos 

étnicos em decorrência de suas circunstâncias e situações não somente na vida da polis, 

mas na constelação da paisagem humana do território
8
. As categorias aristotélicas como 

a definição da realidade e das coisas, formalizadas em sua lógica dialética, estariam 

representadas na normatização da gramática clássica, posteriormente herdada no latim e 

na filosofia escolástica do período medieval, e, seriam incapazes de corresponder em 

totalidade aos fenômenos ontológicos e subjetivos descritos na estruturação do 

português brasileiro. Por exemplo; os substantivos, categorias de palavras que conferem 

caráter de substância aos sujeitos de uma oração em relação a um predicado, funcionam 

em idiomas anglo-saxônicos, mas em língua portuguesa do Brasil, aglutinam-se 

espontaneamente no linguajar do brasileiro e subvertem a lógica aristotélica. Flusser cita 

as palavras “caixão” e “avião”, em que o sujeito e o predicado aglutinam-se, devorados 

em um só ser, antropofagicamente, e o substantivo passa a predicar como adjetivo e 

vice-versa. Assim, a categoria da substância é a mesma da qualidade (caixa = sujeito e 

substantivo, grande = adjetivo, qualidade). A caixa-grande, pela lógica clássica do 

silogismo gramatical é transformada em caixão. Deste modo, pode-se deduzir que avião, 

seria um resquício poético do imaginário coletivo presente na expressão significante da 

linguagem de uma população formada a partir da mestiçagem entre portugueses de 

habitual sincretismo religioso, com grupos étnicos nativos que tinham na observação da 

natureza e de seus fenômenos, tal a vida animal das aves, o próprio arcabouço de 

palavras para repertoriar o mundo; mestiçagem poética, essencial para a experiência 

criativa e formativa de uma cultura. O sufixo ão, seria assim, uma milagrosa partícula 

lingüística, conformando a um só tempo e espaço duas categorias de palavras distintas, 

o mesmo que dois posicionamentos ontológicos, de diferentes planos da realidade 

discursiva (tropos), conformados em uma só simultaneidade, evidenciando a construção 

de maneira reflexiva da língua portuguesa brasileirada à ontologia do pensamento 

                                                 
8 Comentando a grande variação lingüística no território grego do período antigo, diz-se que já se 

conhecia: “a existência de povos com línguas diferentes e de divisões dialetais dentro da comunidade de 

fala grega. Devem ter sido intensos os contatos lingüísticos entre os gregos e os povos não helênicos no 

comércio, na diplomacia e na vida diária das colônias estabelecidas na costa da Ásia Menor e da Itália. De 

tudo isso, surpreendentemente, sabemos muito pouco. Heródoto e outros citam e comentam palavras 

estrangeiras. Platão admite no Crátilo a possibilidade de origem alienígena de parte do vocabulário grego, 

e nós sabemos da existência de falantes bilíngües e interprétes profissionais. Não há, porém, nenhuma 

evidência de que existisse entre os gregos interesse pelas línguas em si mesmas. Um sintoma da provável 

falta de interesse temos, ao contrario, na aplicação aos falantes estrangeiros do termo barbaroi (donde a 

nossa palavra “bárbaro”), com que os gregos sempre se referiam a pessoas de fala ininteligível” 

(ROBINS, p. 8, 1983). 
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(operatório discursivo) e formando uma noção de realidade (a saber, visão de mundo); o 

cultivo do intelecto, informado por intermédio do português brasileirado, apresenta aos 

sujeitos falantes uma possibilidade de conhecer, simultaneamente, a estabilidade do 

estar e a presença do ser como devenir. Proposta teórica que segundo o filósofo, 

diferenciada da língua grega e das demais que se organizam formalmente de maneira 

similar, como o alemão – ambas línguas aglutinadoras, aquelas em que as palavras se 

fundem formando verdadeiros “palavrões” de muitos caracteres consonantais de seus 

alfabetos -, o português brasileirado, e consequentemente, o intelecto do sujeito 

informado em tal língua, tornar-se-á tendencioso ao romantismo e ingenuidade, visto 

por Flusser como que motivação e causa de certa defasagem histórica, a saber, 

preconceituoso entendimento que o telos de um programa civilizatório retilíneo ainda 

deve ser alcançado pelo povo e Estado nacional brasileiro; certame para outras linhas. 

Da Idiosfera à Grafosfera, passagem do suporte da memória corporal para a 

tecnologia da escrita: requerendo um marco historiográfico na datação do calendário 

ocidental, do secular processo social de passagem da expressão do pensamento do 

suporte da oralidade para a escrita, o hermeneuta Paul Ricoeur expõe que a noção de 

discurso - ordenamento hierárquico de idéias -, possibilita uma função fundamental da 

hermenêutica: o distanciamento entre o enunciado e a leitura, para a consequente 

interpretação e compreensão a que se possa chegar na experiência de recepção; 

processual experiência simbólica. Ricoeur afirma “a dialética do evento e da 

significação” (RICOEUR, p. 53, 2008). O discurso “se dá como evento: algo acontece 

quando alguém fala” (ibid, p. 53), acentuando assim, o caráter expressivo e sócio-

comunicativo presente no ato discursivo e no documento escrito, levando em 

consideração “a passagem de uma lingüística da língua ou do código a uma lingüística 

do discurso ou da mensagem” (ibid, p. 53). Nas palavras do autor, o marco histórico 

teórico para sua abordagem ao fenômeno da linguagem: 

 

A distinção tem sua origem, como se sabe, em Ferdinand de Saussure 

e em Louis Hjelmslev. O primeiro distingue a “língua”e a “fala”; o 

segundo distingue o “esquema” do “uso”. A teoria do discurso tira 

todas as conseqüências epistemológicas dessa dualidade. Enquanto a 

lingüística limita-se a colocar entre parênteses a fala e o uso, a teoria 

do discurso suspende o parênteses e afirma a existência de duas 

lingüísticas, repousando sobre leis diferentes. Foi o que o lingüista 

francês Émile Benveniste quem mais se aprofundou nessa direção. 

Para ele a lingüística do discurso e a lingüística da língua se 

constroem sobre unidades diferentes. Se o “signo” (fonológico e 

léxico) é a unidade de base da língua, a “frase” é a unidade base do 
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discurso. É a lingüística da frase que suporta a dialética do evento e do 

sentido (RICOEUR, p. 53-54, 2008) 

 

Com esta observação metodológica, destaca-se a noção de texto, deveras 

utilizado pelas ciências de linguagem, que se apropriando da distinção iniciada por 

Saussure entre língua (sistema de codificação imaterial pré-existente ao sujeito) e fala 

(do campo da expressão linguística individual), “constituem o discurso como evento” 

(ibid, p. 55), uma expressão continuada. Ricoeur enfatiza o ato comunicativo, “no 

movimento de efetuação da língua em discurso” (ibid, p. 55), na atualização da 

“competência linguística em performance” (ibid, p. 55) – ao que tudo indica, 

consideração do evento e da significação, a saber, em relação a paisagem do contexto de 

enunciação e de vida daquele que fala e transmite idéias. No exercício primeiro do 

distanciamento hermenêutico associado à noção de discurso/texto, Ricoeur afirma que:  

 

a escrita torna o texto autônomo relativamente à intenção do autor. O 

que o texto significa não coincide mais com aquilo que autor quis 

dizer. Significação verbal, vale dizer, textual, e significação mental, 

ou seja, psicológica, são doravante destinos diferentes (RICOEUR, p. 

62, 2008) 

 

É fundamental apontar que no ato comunicativo da fala ou da escrita, o discurso 

ou texto, constitui a plasmação de um sentido que se concretiza por performance 

daquele que enuncia. Referenciado nas experiências sensíveis do conhecer vivido e 

especulativo, ao domínio e exercício cada vez mais instrumentalizado da tecnologia do 

alfabeto e da expressão corporal, o ato comunicativo, enfatiza a importância reflexiva de 

toda visualidade e da função poética da linguagem; tradução da particular paisagem de 

habitação hermenêutica, que se projeta em cosmovisão, numa visão de mundo ordenada 

ao final de um discurso, a ser comunicada e transmitida, ou ao menos, a abertura de uma 

janela de ponto de vista da imaginação ao imaginário, a ser experenciada em dialogia 

com um outro por intermédio do simbólico; há uma abertura de um sentido que se 

orienta ao cosmos lingüístico deste outro -  a saber, de significações -, com efeito 

sensível para o cultivo de qualidades cognitivas e mnemônicas daquele que efetua a 

recepção
9
 e interpretação, e que pode ser enunciada em descrição da sensação da 

                                                 
9 Sobre a experiência estética da recepção: “Contudo, o que é verdadeiro das condições psicológicas, 

também o é das condições sociológicas da produção do texto. É essencial a uma obra literária, a uma obra 

de arte em geral, que ela transcenda suas próprias condições psicosociológicas de produção e que se abra, 

assim, a uma sequência ilimitada de leituras, elas mesmas situadas em contextos socioculturais diferentes. 
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experiência estética como um juízo de gosto. A passagem da fala à escrita afeta o 

“funcionamento da referência” (ibid, p. 62), não sendo possível mostrar a coisa da qual 

se fala “como pertencendo a uma situação comum aos interlocutores do diálogo” (ibid, 

p. 63), fazendo que a experiência de recepção seja uma imersão ao “mundo do texto” 

(ibid, p. 63), dialogia entre cosmos ontológicos amalgamados em nexo por imaginação 

do receptor, a partir das projeções imaginárias que orientam o sentido, dito privilegiado, 

ao qual intentou o autor, evidenciando a imagem em sua dimensão transcendental – a 

imaginação humana -, como a potência do pensar, configuração subjetiva do intuído a 

partir das referências
10

 concretas que consuma seu sentido ao encontro da realidade. 

Cita-se: 

 

Não há mais, com efeito, situação comum ao escritor e ao leitor. Ao 

mesmo tempo, as condições concretas do ato de mostrar não existem 

mais. Sem dúvida, é essa abolição do caráter mostrativo ou ostensivo 

da referência que torna possível o fenômeno que denominamos de 

“literatura”, onde toda referencia à realidade dada pode ser abolida 

(RICOEUR, p. 65, 2008) 

 

Todavia, por ser a literatura um fenômeno antropo-social, na ação de intermédio 

entre diferentes sujeitos, diz-se que “não há discurso de tal forma fictício que não vá ao 

encontro da realidade, embora em outro nível, mais fundamental que aquele que atinge 

o discurso descritivo, constatativo, didático” (ibid, p. 65). “De fato, o que deve ser 

interpretado, num texto, é uma proposição de mundo” (ibid, p. 66), de como pode o 

sujeito habitá-lo e projetar-se no mundo do texto, constituindo por intermédio 

imaginativo tal paisagem hermenêutica
11

, enlace simbólico da concretude da phísis e da 

projeção da psique.  

                                                                                                                                               
Em suma, o texto deve poder, tanto textualizar-se de maneira a deixar-se recontextualizar numa nova 

situação: é o que justamente faz o ato de ler” (RICOEUR, p. 62, 2008). 
10 A respeito do sentido e da referência, assim diz o hermenêuta: “Seu sentido é o objeto real que visa; 

este sentido é puramente imanente ao discurso. Sua referência é seu valor de verdade, sua pretensão de 

atingir a realidade. Por esse caráter, o discurso se opõe à língua, que não possui relação com a realidade, 

as palavras remetendo a outras palavras na ronda infindável do dicionário. Somente o discurso, dizíamos, 

aplica-se à realidade, exprime o mundo”  (ibid, p. 64).  
11 “O mundo do texto de que falamos não é, pois, o da linguagem quotidiana. Nesse sentido, ele constitui 

uma nova espécie de distanciamento que se poderia dizer entre o real e a si mesmo. Trata-se do 

distanciamento que a ficção introduz em nossa apreensão do real. Como vimos, um relato, um conto ou 

um poema não existem sem referente. Mas esse referente estabelece uma ruptura com o da linguagem 

quotidiana. Pela ficção, pela poesia, abrem-se novas possibilidades de ser-no-mundo na realidade 

quotidiana. Ficção e poesia visam ao ser, mas não mais sob o modo do ser-dado, mas a maneira do poder-

ser. Sendo assim, a realidade quotidiana se metamorfoseia em favor daquilo que poderíamos chamar de 

variações imaginativas que a literatura opera sobre o real” (ibid, p. 66). Noutro trecho, ainda explicitando 

a potência da ficção: “Conforme já mostrei em outra obra, tomando o exemplo da linguagem metafórica, 

a ficção é o caminho privilegiado da descrição da realidade, e a linguagem poética é aquela que, por 
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Torna-se leviano, mesmo que cultivada a abordagem lingüística às questões 

teóricas, conceber que a transmissão de idéias e valores aconteçam apenas por 

intermédio do verbo; desde já há que a tradição acadêmica reconhecer escrituras e 

imagens (em sua dimensão material concreta por impressão de signos a um suporte) que 

intentam um sentido abstrato, de conceitos, noções ou idéias - formas simbólicas 

imaginárias -, mas que interferem na subjetividade e nas práticas dos sujeitos, já que 

domesticam um terror arquetípico e ancestral, representando o invisível e o inefável da 

morte, e do sagrado – verificável na iconografia e simbologia das instituições, seja na 

Igreja ou cultos pagãos, na arte, na ciência, ou nos produtos culturais da produção 

serializada em massa e em rede, da moderna cultura planetária. A realidade que acolhe 

aos seres humanos não é tão somente o que os sentidos capturam, mas é 

fundamentalmente simbólica e/ou semiótica – cultivada -, que se desvela e configura 

inteligível, porque dizível a provocar a imaginação e suscitar adesão à determinada 

crença
12

.  

O corpo, condensação essencial do espírito e da mente, fronteiras estéticas de 

toda experiência, concretude do visível e do vidente, meio de existência material da 

consciência, é a condição sensível do pensamento, envolto de factuais fenômenos, 

próximos e distantes, a interferir e, portanto, imprimir memórias e estimular idéias na 

experiência de ser dos indivíduos desde a medula.  

Conflituoso é o jogo entre empiria e subjetividade, a saber, dualidade entre 

conhecimento objetivo e subjetivo no histórico da ciência e filosofia ocidental – aqui, 

requerendo a filosofia como gênero cultural autônomo
13

 -, dualidade a qual fundamenta 

                                                                                                                                               
excelência, opera o que Aristóteles, refletindo sobre a tragédia, chamava de a mimesis da realidade. A 

tragédia, com efeito, só imita à realidade, porque a recria através de um mythus, de uma “fábula”, que 

atinge sua mais profunda essência” (ibid, p. 67) – comenta Ricoeur, ao expor suas considerações da obra 

La metaphore et le problème central de l’hermnéutique, 1972, p. 93-112.  
12 “A realidade não se reduz ao que pode ser visto. Identifica-se também ao que pode ser dito.  Há uma 

síntese do visto e do dito numa filosofia do discurso, mas que só se aplica à ordem das coisas. No mundo 

humano permanece uma dualidade: o dado e o sentido são irredutíveis. O homem não é um dado. Ele se 

define por uma tarefa, uma síntese projetada. Nem por isso se reduz a mera subjetividade. Está vinculado 

ao mundo exterior mediante seus interesses e seus sentimentos” – como diz Hilton Japiassu, ao prefaciar a 

teoria de Ricoeur no livro Hermenêuticas e Ideologias, Vozes, 2011. 
13 François Châtelet, compreende a filosofia, nomeadamente ocidental, como gênero cultural autônomo 

por considerar que esta tradição de saber, “organiza seu estilo próprio, define seus princípios e suas 

categorias e apresenta seus objetos. Entretanto, esta empresa se desenvolve em condições tais que de fato 

o pensamento dito medieval e o que será chamado “moderno” deverão inteiramente redefinir, transpor, 

infletir essa temática” (CHÂTELET, p. 13, 1973), em prefácio. Mais adiante, no corrente texto: “o dizer 

invocativo ou mesmo simplesmente declarativo da poesia é cada vez mais vivamente colocado em 

questão pela tentativa filosófica da demonstração” (ibid, p. 13), ao comentar da passagem do pensamento 

mítico ao conceituadamente racional. Ao devir, de outros contextos, comenta-se a respeito da filosofia: 

“Não é menos verdade que a concepção do mundo, o referente implicitamente aceito, o “código”, 

permanecem tributários de uma tradição essencialmente diferenciada daquela com a qual terão de se 
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o juízo histórico a designar a marcha das instituições da humanidade e das culturas, 

naquilo que lhes foi definido como o real: Levi Strauss; o real para povos cuja presença 

da magia é vivida em sua dimensão poética, mágica, sui gêneris – portanto excluída de 

toda generificação presente aos sentidos -, é antropologicamente, a realidade social 

cultivada, definidora de vida e de morte, também configurando a representação de um 

além ou realidade extra-mundana, que por eficácia simbólica, é expressa e ritualizada 

em atos de crença na magia
14

 – a dimensão do sagrado destes povos, certamente, ideais 

materializados ao mundo concreto por hábitos e costumes como linguagens verbais 

(oral, escrita) e não verbais, como códigos visuais de diferentes suportes materiais por 

informação de um agente humano ou seleção de partes no todo de um quadro ou 

paisagem. Tais sinais são comunicáveis e transmissíveis porque compreendidos 

individual e coletivamente por suas comunidades, expressando a linguagem e o 

imaginário, o simbólico ou sistemas de significação – participando do psíquico, do 

fisiológico e do social -, causa e efeito de experiências estéticas à apreciação de gozo ou 

de agonia mortificante
15

. 

Instituindo o paradigma midiológico no campo de estudos das Ciências da 

Comunicação, na compreensão antropológica supra-referida da realidade de diferentes 

povos e culturas a respeito da magia e da ciência, que Régis Debray, teórico dos media e 

da imagem, apresenta a sua teoria midiológica da moderna cultura planetária de regime 

da videosfera já instaurada – espaço de comunicação-mundo de predominantes 

aparelhos e sistemas de transmissão por redes telemáticas do audiovisual. Obra fundante 

de uma nova abordagem interdisciplinar ao campo da comunicação social, a Midiologia, 

o livro Morte e Vida da Imagem investiga a função da imagem produzida em contextos 

historicamente delimitados em diferentes sociedades desde a Antiguidade. Para Debray, 

na trajetória de seu projeto midiológico, a imagem produzida, nomeadamente uma 

representação – então considerada a partir do seu suporte significante e expressivo, mas 

sempre a existir de modo simultâneo no campo visual e na imaginação -, nasce 

funerária. Conceitualmente demarcada a partir do ídolo (eidolon, em grego) religioso, 

fenômeno social verificável desde o antigo Egito, quando da mumificação dos corpos 

dos faraós, tornando o corpo morto como espetáculo do sagrado, e mesmo no Ocidente, 

                                                                                                                                               
haver as filosofia “medieval” e “moderna”, totalmente ligadas à Revelação cristã e a tipos de organização 

econômica, política e social de ordem inteiramente diversa” (ibid, p. 13). 
14 Ver, C. Lévi Strauss, A Eficácia Simbólica, in, Antropologia Estrutural. Tradução de Chaim Samuel 

Katz e Eginardo Pires. Ed. Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro. 1975, p. 215-236. 
15 Ibid.  
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desde as pedras tumulares da Grécia arcaica e, já em sociedade teocrática cristã com seu 

combate à idolatria, desde a cisma de Bizâncio, a imagem (em caráter artístico) 

apresenta intensa vitalidade na iconografia das tumbas e catacumbas; o arranjo tumular 

de pedras na paisagem. A imagem, em sua dimensão material, tratada como meio – 

medium -, oferece as ferramentas investigativas para análise da chamada imagem-

psíquica, e, de difenrentes pedagogias do olhar no cultivo de predominantes e distintas 

visões de mundo na historiografia ocidental (DEBRAY, 1993); uma fenomelogia da 

percepção em perspectiva existencialista como filosofia estética das mediações, das 

mensagens, de sua produção, transmissão e efeitos na construção sócio-cultural da 

realidade. 

A Midiologia pretende o estudo das mediações significantes e dos referidos 

suportes materiais designados à transmissão simbolicamente codificada de idéias, 

mensagens verbais e códigos figurativos, produzidos e postos em circulação por grupos 

e instituições em diferentes contextos históricos e cultivo antropo-social: uma filosofia 

do meio a devir.  

Na tentativa de explicar aquilo que o pensador francês compreende por “uma 

história do olhar no Ocidente” – subtítulo de seu supracitado livro -, cujo 

desenvolvimento processual alcança a atual civilização planetária de uma cultura de 

extrema valorização da técnica instrumental desde o período da modernidade, Debray 

argumenta que as mentalidades dos sujeitos contemporâneos encontram-se cultivadas 

por uma crença irrefutável, ao senso comum, de uma visão de mundo – termo tomado 

pelo autor como sinônimo para a ideologia em ato -, a fazer crer em todo o visível como 

exclusiva prova de verdade e realidade. O verdadeiro, ao exame operatório do sujeito 

moderno, é o factual daquilo que se vê, convicção ideologicamente difundida. A mirada 

do olhar moderno não busca ultrapassar a composição de perfil dos objetos ao encontro 

de um real atemporal e universal, não se atenta para relações, ratificando o desprezo 

pelo indivisível, considerado por ilusório e falso – tal como já fôra anunciado no projeto 

de modernidade das Luzes: o Iluminismo: “no sentido mais abrangente de uma pensar 

que faz progressos” (ADORNO & HORKHEIMER, p. 89, 1980), objetivou como 

programa
16

 “livrar o mundo do feitiço. Sua pretensão, a de dissolver os mitos e anular a 

                                                 
16 Em sua publicação intitulada Pós-História (SP, ed. Sete Cidade, 1983.),  Flusser diz que a “noção de 

Programação da existência humana e do mundo é relativamente nova” (FLUSSER, p. 25, 1983). “A nossa 

herança mítica habituo-nos “a noção de uma existência e um mundo regidos pelo destino, e as ciências da 

natureza despertaram em nós a noção de uma existência e de um mundo regidos pela causalidade. A 

atualidade exige que repensemos tais noções, a do destino, a da causalidade e a do programa” (ibid, p. 

25). Flusser, analisa a tríade telológica com base na exposição freqüente de argumentos que procuram 
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imaginação, por meio do saber” (ibid, p. 89). A essência de tal saber fundado na razão é 

a técnica instrumental; “seu objetivo não são os conceitos ou imagens nem a felicidade 

da contemplação, mas o método, a exploração do trabalho dos outros, o capital” (ibid, p. 

90). “O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar 

completamente sobre ela e os homens. Fora disso, nada conta” (ibid, lo” (ibid, p. 90). 

Os autores enfatizam
17

: “poder e conhecimento são sinônimos” (ibid, p. 20); o olhar do 

mundo centro-europeu, orientado nas luzes, pretende afastar do real o invisível, “o 

desenfeitiçamento do mundo é a erradicação do animismo” (ibid, p. 90). A valorização 

extremada do saber técnico implica na substituição do conceito pela fórmula, a causa 

pela regra e pela probabilidade (ibid, p. 90). O Iluminismo combateu as verdades 

universais, julgando-as superstições. A matéria física, porções de substância sensível do 

mundo, deveria ser dominada sem o apelo às forças ocultas. O sobrenatural, toda e 

                                                                                                                                               
abarcar três esferas, dimensões ou domínios distintos da existência humana, sendo que cada uma projeta 

uma visada teórica diferente a respeito do homem. A tradição mítico religiosa, que se inicia no amálgama 

de povos e de relatos pouco esclarecidos e que se compreende como a civilização grega, tal qual chegou 

na contemporaneidade, em sua concepção eurocênctria, oferece uma imagem “finalística”, já que a noção 

de destino objetiva uma realização final: “na qual a existência humana, e o mundo inteiro dentro do qual 

existe, estão sujeitos a um propósito que demanda meta” (IBID, p. 25). Essa seria a concepção 

preponderante, advinda dos mitos e partilhada pela religião cristã adotada como oficial nos Estados 

Ocidentais – ou mesmo, toda e qualquer crença mítica. A partir do desenvolvimento das Ciências da 

Natureza, desde a influência do Iluminismo haveria uma oposição à imagem finalística, por uma proposta 

de imagem “causalística”: segundo a qual todo evento é feito de determinadas causas, e causa de 

determinados efeitos. A existência se apresenta, em tal imagem, enquanto inserida em tecido complexo de 

cadeias causais (ibid, p. 25). Por fim, a condição “programática” da existência, oferece uma imagem 

programática, “que é a situação concreta, expondo a ingenuidade e a insustentabilidade das outras duas 

imagens” (ibid, p. 25). A insustentabilidade das imagens finalística e causalística “se deve, por um lado, a 

considerações epistemológicas, e por outro lado, a experiências políticas recentes” (IBID, p. 25) – neste 

trecho, Flusser se refere ao poder criativo da língua em informar sobre as coisas, sobre o homem e o 

mundo, toda a existência. Para o filósofo a língua nativa cria a realidade ontológica e, o homem, tal como 

é conhecido, sob qualquer definição, não existe fora da linguagem, daí a importância das questões 

epistemológicas, tanto quanto não existe fora da imagem, por isso o uso do termo imagem, para designar 

a projeção mental que se possa fazer a partir das considerações escritas ou faladas. Com relação às 

experiências políticas recentes, Flusser se refere ao momento histórico da Alemanha nazista, ainda na 

primeira metade do séc. XX – acontecimento que se relaciona com a ênfase que o movimento do 

Romantismo alemão, ainda no séc. XVIII, defendeu intensamente a respeito do nacionalismo, como já 

citado por Chaui. Segundo as observações de Flusser: Auschwitz é a realização caraterística da nossa 

cultura. Não é apenas produto de determinada ideologia ocidental, nem de determinadas técnicas 

“avançadas”. Brota diretamente do fundo de nossa cultura, dos seus conceitos e dos seus valores. A 

possibilidade de ser Auschwitz está implícita em nossa cultura desde seu início: o “projeto” ocidental 

obrigava, embora enquanto possibilidade remota. Está no programa inicial do Ocidente, o qual vai 

realizando todas as suas virtualidades, na medida em que a história vai se desenrolando (ibid, p. 10-11). 

Segundo o filósofo, a realização de Auschwitz, interfere de tal modo, interferência consumada em todo o 

projeto nazi-fascista, que o homem do século XX enfrenta uma nova condição de existência que culmina 

naquilo que muitos vêm chamando de “fim das Utopias”, palavra que ao rigor etimológico, significa “sem 

chão”, ou que ao menos, acusa uma vacuidade ou espaço vazio sob o assoalho da civilização ocidental –  

designado por Flusser, no emprego do termo cultura, a lançar a seguinte pergunta: “como viver em 

cultura destarte desmascarada?” (ibid, p. 11). A noção de programa, portanto, associa-se á programação, e 

retoma as lições totalitárias de Platão, no seu A República. 
17 Ao comentar o pensamento do filósofo Francis Bacon, considerado pelo frankfurtiano o pai da filosofia 

experimental moderna.  
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qualquer representação deste, seria nada mais que fabulação concebida pelos homens 

que se deixam atemorizar diante do natural (ibid, p. 91). 

Na contemporaneidade, exilados os invisíveis à tabulação matemática 

computacional, instaura-se o regime mediológico da videosfera, cujo predomínio do 

audiovisual sobre demais suportes de transmissão
18

 do conhecimento, favorece a 

contemplação acrítica de toda imagem-técnica e assinala total desconfiança e descrédito 

aos invisíveis de uma herança mítica, tendo na crise da metafísica – ao menos na 

elaboração de sistemas de pensamento a ordenar o cosmos -, a correspondência teórico-

filosófica de tal ideologia reificada em visão de mundo; perdidos e sem referentes 

olhamos para si mesmos. Criticamente, Debray procura argumentar da importância de 

se compreender os códigos visíveis que instituídos pretendem representar o invisível, 

fundamento de toda ordenação e configuração de mundo cultivado em cada época – 

formas visuais mais reproduzidas e padrões na racionalização dos espaços -, percebendo 

o ausente aos olhares como uma presença que atua em intermédio ao visual e suas 

processuais relações. Identifica-se, pois, diferentes contextos históricos de hegemônico 

predomínio de determinado sistema de transmissão de idéias e conhecimento, a saber, 

esferas de mediações significantes, denominadas midiasferas, atuando no bojo de 

                                                 
18 Aqui, este documento assume seu caráter enquanto estudo das ciências e dos processos de 

Comunicação Social, participativo do paradigma midiológico, em franco dialogo com as considerações de 

Régis Debray. Diz-se que transmissão é “um termo regulador e ordenador em razão de um triplo nível: 

material, diacrônico e político” (DEBRAY, p. 13, 2000). Transmitir, considera-se a respeito “dos bens 

quanto das idéias (transmite-se tanto uma bola, um bem comercial, um capital imobiliário, quanto o poder 

pontificial ou as instruções). Tanto forças, quanto formas: na mecânica, dá-se o nome de transmissão ao 

transporte de potencia e de movimento. Essa ligação de agentes materiais com atores pessoais convém à 

vasta confusão de motores de toda a natureza que, em cada nova partida, é colocada em cena por “uma 

idéia que agita as multidões”. Aí, encontram-se convocados e mobilizados, em total confusão, maquinas e 

pessoas, senhas e imagens fixas, veículos, espaços e ritos. Ainda hoje, a mensagem evangélica age sobre 

os espíritos pelos cânticos e festas, pelos dourados órgãos das igrejas, pelo incenso, pelos vitrais e 

retábulos, pelas torres em agulha das catedrais e pelos santuários, pela óstia sobre a língua e pelo caminho 

do calvário sob os pés – e não pela exegese individual ou comunitária dos textos sagrados”(ibid, p. 13-

14). Da relação espacio-temporal de toda transmissão diz-se que esta é “essencialmente um transporte no 

tempo”(ibid, p. 15), podendo transcender a entre contextos históricos distintos. Das dimensões políticas 

de toda transmissão simbólica e de ideais culturais, afirma-se que o “canal que une destinadores aos 

destinatários não se reduz a um mecanismo físico (ondas sonoras ou circuito elétrico), nem a um 

dispositivo industrial (radio, televisão, computador), como para a difusão de massa. A transmissão 

acrescenta à ferramenta material da comunicação um organograma que duplica o suporte técnico através 

de uma pessoa moral” (ibid, p. 17) – o dito sujeito fantasmático e imaterial como operador imaterial do 

discurso das instituições. Da etimologia, e múltiplos significados da palavra, diz-se: “Abram o dicionário: 

“Transmissão (1765, falando de sinais elétricos. 1869, dos sinais telegráficos) Deslocamento de um 

fenômeno físico ou de seus efeitos quando tal descolamento implica um ou vários fatores intermediários, 

capaz de afetar o fenômeno”. Não existe transmissão de movimento, no sentido mecânico, sem órgãos de 

transmissão (árvores de manivelas, carda, polia, correria). Não existe transmissão de doença, no sentido 

epidêmico, sem um meio patogênico e um agente infeccioso. Existem comunicações imediatas, diretas, 

jovialmente transitivas. Pelo contrario, a transmissão impõe-se a nós pelo seu caráter processual e 

mediatizado que conjura toda ilusão de imediatidade. A midiologia dedica-se aos corpos médios e 

meeiros, a tudo o que faz meio na caixa preta de uma produção de sentido, entre um in-put e um out-put” 

(DEBRAY, p. 19-20, 2000). 
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crenças e certezas metafísicas / teológicas, socialmente cultivadas – até o 

contemporâneo estado de descrença na ecologia do além. Cita-se: “As três cesuras 

midiológicas da humanidade – escrita, imprensa, audiovisual – determinam, no tempo 

das imagens, três continentes distintos: o ídolo, a arte, o visual. Cada um tem as suas 

leis” (DEBRAY, p. 204, 1993). 

As três midiaferas, nomeadamente são; logosfera, era dos ídolos (do grego 

eidolon, imagem em suporte material esculpido, extremo valor de culto)
19

, no regime da 

imagem imbuída de religiosidade, estende-se do período da escrita à imprensa. 

Grafosfera, quando da imagem em suporte material encarado como obra de arte, com 

acentuado valor de culto e pontuais manifestações do valor de exposição, estende-se da 

imprensa de Guthenberg à TV em cores – que Debray, já se distanciando dos recortes 

históricos mais costumeiros, ao considerar as mudanças sociais provocadas pela 

fotografia e pelo cinema, compreende a midiasfera de predomínio da imprensa até a TV, 

pois considera a tecnologia do vídeo e toda a cultura que dela nasce, uma fronteira 

fundante de nova práticas, a saber, a recepção do audiovisual no espaço privado das 

residências e a comercialização das fitas de video-cassete, interferindo, em toda a 

produção cinematográfica; o vídeo foi e ainda é, desde sua invenção tecnológica, um 

campo de produção artístico irrequieto e surpreendente, por se apropriar de modo voraz 

de todas as outras linguagens, território de difícil demarcação de suas formas 

expressivas. Por fim, a videosfera, quando do regime da imagem-técnica ou imagem de 

síntese numérica, com desmaterialização física do suporte, instaura-se a era do visual, 

acentuado valor de exposição, contexto histórico atual (ibid, p. 206). Explicitamente, 

afima Debray: “Cada mediasfera descreve um meio de vida e pensamento” (ibid, p. 

206). Adverte ainda que “com estreitas conexões internas, um ecosistema da visão (e 

portanto, um certo horizonte de expectativa, que não espera a mesma coisa de um 

pantocrator, de um auto-retrato e de um clip)” (ibid, p. 206). Sendo cumulativas, as 

conexões significantes, aos avanços tecnológicos do progresso científico empregado na 

configuração da paisagem antropo-social, implica que “nenhuma midiasfera exclui a 

outra – elas se sobrepõem e se imbrincam uma na outra” (ibid, p. 206). 

                                                 
19 “Ídolo vem de eídolon que significa fantasma dos mortos, espectro e, somente em seguida, imagem, 

retrato. O eídolon arcaico designa a alma do morto que sai do cadáver sob a forma de uma sombra 

imperceptível, seu duplo, cuja natureza tênue, mas ainda corporal, facilita a figuração plástica. A imagem 

é a sombre; ora, sombra é o nome comum do duplo. Assim, como nota Jean-Pierre Vernant, o vocábulo 

tem três acepções concomitantes: “imagem do sono (onar), aparição suscitada por um desu (phasma), 

fantasma de uma defunto (psyché)”(DEBRAY, p. 23, 1993). 



36 

 

No que compete ao papel do signo e dos processos de significação, no arranjo de 

seu projeto teórico, Debray explicita que “a sucessão das “eras” coincide, em parte, com 

a classificação estabelecida pelo lógico e semioticista americano C. S. Peirce entre o 

índice, o ícone e o símbolo na respectiva relação com o objeto” (ibid, p. 213). E das 

diferentes maneiras de fazer sinal aos semelhantes, considera-se: 

 

O índice é um fragmento do objeto ou em contiguidade com ele, parte 

do todo ou tomada do todo. Neste sentido uma relíquia é uam índice: o 

fêmur do santo em uma urna é o santo. Ou a marca de uma pé sobre a 

areia, ou a fumaça do fogo ao longe. O ícone, pelo contrario, 

assemelha-se à coisa, mas não é a coisa. Não é arbitrário, mas 

motivado por uma identidade de proporção ou de forma. Reconhece-

se o santo através de seu retrato, mas esse retrato é acrescentado ao 

mundo da santidade, não fazia parte dele, é uma obra. Quanto ao 

símbolo, não tem qualquer relação analogical com a coisa, mas 

simplesmente convencional: arbitrário no que diz respeito a ela, 

decifra-se com a ajuda de um código. Assim é o caso do vocábulo 

“azul”, no que diz respeito à cor azul. Essas distinções 

contemporâneas, bastante úteis para nossa reflexão, só têm o 

inconveniente de interferir com um registro mais antigo e mais bem 

credenciado. O ícone ortodoxo, por exemplo, é “indicial”em virtude 

de suas propriedades miraculosas ou taumatúrgicas (na Rússia, os 

mendigos levavam ícones suspensos nos pescoço como se fossem 

amuletos). Na Antiguidade, o primado da estatuaria sobre a pintura 

exprime sua proximidade com o índice, digamos, com a física dos 

corpos. O volume, o modelado, as três dimensões – tratava-se de 

modelagem e sombra bruta. No outro extremo, a eliminação da 

estatuária na escultura moderna confirmaria uma vontade de afiliar-se 

à ordem pura, mais abstrata, do simbólico (DEBRAY, P. 214-215, 

1993) 

 

Como se percebe, há uma pedagogia do olhar fundamentada na crença que 

suscita a metafísica do invisível na imagem encarnada em diferentes suportes de 

representação e seus distintos processos e contextos de significação. Debray propõe 

certo estatuto de recepção para a reflexão da imagem:  

 

A imagem-índice fascina. Quase que exige ser tocada. tem um valor 

mágico. A imagem-ícone inspira somente prazer. Tem um valor 

artístico. A imagem-símbolo requer um distanciamento. Tem um valor 

sociológico, como sinal de estatuto ou marcador de estrato social. A 

primeira sidera; a segunda se leva em consideração; somente a 

Terceira é considerável porque considerada em e por si mesma 

(DEBRAY, p. 214, 1993) 

 

Indo além, Debray discorre de modo mais explícito a metafísica da imagem, a 

relação entre visível e invisível, nos diferentes períodos históricos: 
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Regime “ídolo”: o além do visível é sua norma e razão de ser. A 

imagem, que lhe fica devendo toda sua aura, rende glória àquilo que a 

supera. Regime “arte”: o além da representação é o mundo natural; a 

cada um sua aura, a glória é compartilhada. Regime “visual”: a 

imagem torna-se seu próprio referente. Toda a glória é para ela (ibid, 

p. 214) 

 

Na atual videosfera, cuja predominância do visual é imperativa, a lógica binária 

de exclusão visível / invisível já instaurada é refutada a partir do conceito ou noção de 

media. Debray propõe que uma ciência dos meios, por excelência, qualquer expressão 

significante e medianeira entre espíritos, e entre estes e o mundo na sua plenitude 

indomável, deve ocupar-se de maneira originária da imagem, compreendida como 

consfiguração reflexiva da consciência, e desde sua ideação, produção e transmissão por 

símbolos visuais. Definidos, os termos da proposta midiológica – dos quais compactua 

este trabalho -, o meio é a imagem que desvela a função e a mensagem; transmissão 

simbólica das tradições culturais na prática de manutenção das instituições, como 

processos históricos de construção social e transformação da realidade natural na razão 

instrumental por domínio da técnica (techné), observável nas artes em sua função 

poética (poiésis) e nos saberes e fazeres dos distintos grupos humanos diretamente 

produtores e prestadores de serviços artísticos e do espetáculo. 

Da abordagem hermenêutica a uma expressão linguística, considera-se esta, 

sempre afim ao contexto. Poder-se-ia dizer imagem e imaginário, símbolo e signo, texto 

e palavra, língua e discurso, simbólico e sistemas de significação, relativas 

terminologias adotadas a variar de acordo ao domínio científico daquele que enuncia 

uma proposição acadêmica, comunicando conceitualmente uma dualidade de instâncias 

ou posicionamentos ontológicos, pois indicam do horizonte de mundo do sujeito que 

fala, intuindo o lugar utópico, além dos espaços concretos e suspenso em tempo 

homogêneo e vazio, dito por transcendental na clássica filosofia ocidental; a instância 

do imaginário social e coletivo. O sujeito ideológico do discurso da ciência busca dizer 

do geral, toma por imanência pressupostos históricos de uma geo-política do 

conhecimento centro-européia – sua arché
20

, uma arcaica Grécia mitificada, ilha de 

pensamento -, cujas proposições se assentam na impessoalidade discursiva da oblíqua 

partícula linguística do se; tal sujeito ideológico habita a mesma construção 

hermenêutica dos textos religiosos, nomeados sagrados, e como numa teodicéia – 

                                                 
20 Que significa “razão de ser e começo” – ver Morte e Vida da Imagem: uma história do olhar no 

Ocidente, de Régis Debray, Vozes, 1993. 
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projeto de metafísica antropocêntrico a erigir uma explicação do cosmos que parte de 

um homem, mesmo que este não se arvore egóicamente ao lugar de divindade - , o 

sujeito imaterial assume o privilegiado lugar de observador extra-mundano de diegeses 

narrativas; o narrador do mito do Gênesis, a descrever as ações da divindade e suas 

criações na terceira pessoa, como quem percebe um quadro próximo ou paisagem 

distante, na relação de seus elementos de composição uns com os outros, a saber, o 

sujeito ideológico de uma tradição.  

Nos processos comunicativos da historicidade do saber ocidental, muito 

demorou a passagem do dizer evocativo/declamativo – do mito - dos gregos arcaicos 

para o dizer descritivo da realidade que se apresenta aos sentidos – transição que a 

história da ciência acadêmica explicita na sistematização processual que vai dos 

designados filósofos pré-socráticos ao platonismo (com controvérsias, já que Heráclito 

foi contemporâneo a Platão, e tal sistematização considera cada novo filósofo, fundante 

de novo tipo de pensamento), e por cautela, atenta-se também para a transmigração de 

entidades linguísticas e renovação de todo horizonte da língua (CHÂTELET, p. 17, 

1973)
21

. 

                                                 
21 “É evidente que a língua de Heráclito não é a mesma que a dos pensadores da época alexandrina; que a 

transcrição operada pro Cícero dos termos e das construções das quais usou a Academia e o Pórtico não é 

correta; que o latim dos romanos não é o  mesmo que o dos cristãos; que o código lingüístico destes 

últimos não conservou, da patrística latina à dissertação de habilitação de Immanuel Kant, dezessete 

séculos depois, a mesma ordem significativa. Seria necessária uma particular cegueira para pensar que 

existe uma espécie de referencial absoluto a partir do qual seria possível traduzir, confrontar, organizar 

em filiações manifestas ou ocultas textos daqueles que são designados como “grandes filósofos”. Com 

respeito a isso, os exercícios dos eruditos – que não cessam em descobrir novos parentescos – devem ser 

colocados no mesmo registro que as acrobacias dos defensores da história secreta, filólogos e 

hermeneutas; o dos mitólogos que constroem um passado no qual, cada um, hoje, encontrará seu interesse 

e sua justificação. Ver: Do Mito ao Pensamento Racional, (CHÂTELET, p. 17, 1973). As proposições do 

historiador, apesar de severas, não invalidam os recursos a que se possa recorrer dos métodos da filosofia 

(seja filosofia da linguagem ou hermenêutica), apenas advertem da impossibilidade de imparcialidade de 

todo dizer, do homem sempre num contexto histórico. Repare-se, pois, na própria abrangência 

metodológica do historiador em sua hermenêutica fundante de transição de períodos históricos de uma 

Grécia arcaica: “No princípio, há a religião, o mito, a poesia: de Homero a Pindaro (e, passando por um 

desvio, até os autores clássicos da tragédia); em seguida, uma transição: os “pré-socráticos”. No mesmo 

“saco” são metidos os “físicos”- Tales, por exemplo – os atomistas, os médicos, os historiadores, 

Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Empédocles, os sofistas. Surge então Sócrates: tudo muda, mas de 

uma maneira que não é ainda radical. Com Platão, fundação da Academia, em 387, é instituída finalmente 

a ordem da racionalidade; precária, inábil, essa ordem, que estará suspeita a múltiplas modificações, 

determinou já seus princípios. Ao pensamento que obedece à exigência lendária, substitui-se uma nova 

lógica regulando, graças à palavra verdadeira, isto é, eficaz”(ibid, p. 18). Desta transição da forma de 

pensamento do mito ao racional, explicita-se: “O lugar onde essa mutação se opera é a Cidade. Esta se 

forma nas cidades coloniais, particularmente na Ásia Menor; chega então à metrópole e Atenas será o 

lugar de uma evolução tida posteriormente por exemplar. O esquema da evolução é, conseqüentemente, 

satisfatório: a conquista política do estatuto cívico – da ordem da cidadania, na qual o destino de cada um 

é definido não pela proximidades aos deuses, nem por pertencer a uma família, nem pela obrigação de 

lealdade a um chefe, mas pela relação ao principio abstrato que é a lei” (ibid, p. 19) – resta observar os 

beneficiários de tais leis, e assinalar a importância, desde a antiguidade, das localidades periféricas em 

relação aos grandes centros citadinos.  
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Poder-se-ia constranger a instituição acadêmica da ciência centro-européia, 

considerando que o discurso do sujeito do conhecimento teológico, ou científico, busca 

uma máscara de impessoalidade, emitido por um sujeito ideológico supostamente 

imaterial, habitando o vazio espaço-tempo transcendental – o narrador do mito criador 

que se quer fora da narrativa, como também de todo discurso que se pretende na 

prosódia da clássica filosofia. No moderno cenário da ciência, sob predomínio 

antropológico, linguístico – referente às ciências da língua - e semiótico, o signo é 

tomado como relativo absoluto, noutras palavras, os sistemas de significação passam a 

ocupar posicionamento ontológico central ou nuclear, considerados fundantes do 

entendimento da realidade; o simbólico e a praxis, tropos do parto originário do 

movimento da ideologia a reificar de maneira capital, costumes, saberes e crenças, 

consumados na moderna reprodutibilidade de formas figurativas, discursos e 

significados a respeito das experiências estéticas, promovidos pelos aparelhos 

mediáticos sob domínio e orientação da recente ética neoliberal em sociedade que se 

pretende globalmente conectada. 

A respeito de enunciações que intentam a esfera ou o campo do sagrado, em 

civilização e cultura de tributária herança cristã de mártires penosos, somente os 

ignorantes são sábios
22

 – desde a retórica socrática -, portanto, atenta-se à voz e 

perspectivas distanciadas do texto religioso do mito criador - velho testamento -, como 

também, em atitude auto-afirmativa e interpretativa ao encantamento da crença, dos 

discursos interpretativos dos mistérios dos evangelhos; simultaneamente, tropos, de 

observação do geral e do particular, ofertando para aqueles que apreciam a leitura das 

sagradas escrituras, uma interpretação privilegiada dos sentidos do sagrado estendidos 

sobre as praxis cotidianas; idealmente encarnados na conduta do messias, 

secundariamente comentados e a consumar juízo num terceiro.  

O sujeito ideológico transcendental permanece guarnecido no oráculo bíblico 

consumado na tecnologia do alfabeto e objeto de civilização do livro, que reintegra o 

                                                 
22 Uma vez mais, recorrendo ao projeto sociológico de Sousa Santos, toma-se de empréstimo uma 

apropriada explicação a respeito da ignorância reinante nas considerações atualmente científicas e sua 

aplicabilidade no seio da sociedade e de seus problemas:  Nicolau de Cusa, filósofo e teólogo nascido na 

Alemanha, distingue dois tipos de ignorância, “a ignorância ignorante, que não sabe sequer que ignora, e 

a ignorância douta, que sabe que ignora e o que ignora” (Santos, p 15). O pensador argumenta que a 

ignorância de nosso tempo, todavia, difere da ignorância a qual Cusa se referia: “Ser um douto ignorante 

no nosso tempo é saber que a diversidade epistemológica do mundo é potencialmente infinita e que cada 

saber só muito limitadamente tem conhecimento dela. Também neste aspecto a nossa condição é diferente 

da de Nicolau de Cusa. Enquanto o saber do não saber de que ele parte é um saber único e, portanto, uma 

única douta ignorância, a douta ignorância adequada ao nosso tempo é infinitamente plural” ( Sousa 

Santos, p. 27, 2008). 
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logos ao simbólico, o discurso ao imaginário do mito, numa relação entre texto e 

imagem, compreensíveis por sistematizações linguísticas, já que é da linguagem tudo 

que a ela se refere, exigindo que como o Ouroboros, volteie sobre si mesma, assim 

expressando a universalidade absoluta do signo; dos deuses, têm-se apenas sinais. O 

conhecimento prévio que tem consigo todo aquele que fala, enciclopediado com 

intuições e interpretações, é fundante de um círculo hermenêutico, cujas entidades 

linguísticas e imagéticas, signos, são de sentido equívoco, por transitoriedade dos 

humanos como comunidade de falantes e operadores de instrumentos da técnica que, 

surgem e desaparecem ao devir dos contextos históricos.  

Ressaltando a abordagem midiológica, toma-se a palavra cultura como símbolo, 

signo permutável em diferentes acepções temáticas; têm-se o conceito ou noção de 

cultura como mídia, já que as palavras são produtos indiciais, figurativos e semânticos. 

Como adverte Debray, os gregos originários não possuiam sequer pretensão de definir 

suas práticas de modo conceitual, recortando-as em terminologias como exige a 

atividade dissertativa; “para os supostos inventores da coisa e da palavra, tudo se passa 

como se nem uma nem outra existissem” (DEBRAY, p. 168, 1993), e prossegue, 

afirmando que na arcaica língua grega não havia, sequer, termo canônico para “a 

religião” (ibid, p. 170). Debray anuncia vastas ausências terminológicas na composição 

da paisagem arcaica dos gregos a partir da linguagem, promovendo o entendimento de 

que os adâmicos reis do mundo ocidental antigo eram igualmente infantes à noção de 

cultura – cujo sentido é compreendido no termo paidéia, a designar práticas que 

fundamentavam o horizonte ideal da educação na formação ética do sujeito grego
23

. 

A noção de cultura, em sua moderna referência, é a passagem no recorte teórico 

do olhar do sujeito ideológico da academia, do quadro para a paisagem, do próximo 

focal ao horizonte, observação do meio, das relações, das funções, sistematicamente 

interconectadas, mudança ontológica do motor imóvel, do homem e seus projetos 

isolados, não à humanidade em sua marcha coletiva das instituições, mas às relações 

limítrofes e fronteiriças das consciências dotadas de diferentes anseios e vontades, cujos 

efeitos resultam na transformação da paisagem humana do mundo; a dinâmica física e 

                                                 
23 Sobre o termo Paidéia: “resulta claro y natural el hecho de que los griegos, a partir del siglo IV, en que 

este concepto halló su definitiva cristalización, denominaran paideia a todas las formas y creaciones 

espirituales y al tesoro entero de su tradición, del mismo modo que nosotros lo denominamos Bildung o, 

con palabra latina, cultura” (JAEGER, p. 278, 2001. b) - Paideia:los ideales de la cultura griega. 

Traducción de JOAQUÍN XIRAL Decimoquinta reimpresión, Fondo de Cultura Económica - México, 

2001. Vol. II. 
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metafísica das relações em totalidade num cosmos. Assim, os diferentes contextos ao 

domínio do discurso histórico centro-europeu são arrastados ao vácuo da flecha do 

tempo até a presente armadilha epistemológica da noção ou conceito de cultura em 

sentido instrumental antropo-técnico; não existente em nenhum outro grupo étnico que 

não seja tributário ao latim, a palavra cultura, transfigurada em seu moderno conceito ou 

noção, abre uma brecha na paisagem tecida da realidade, seccionando em abismo a 

argumentação dos grupos humanos que intentam diálogo com o discurso erigido para a 

dominação simbólica (ou mesmo, pode-se dizer, imperialista), verificável nos resgistros 

históricos do uso e função do citado conceito como instrumento intelectual das ciências 

sociais, e consequentemente, a serviço de grupos de poder majoritário ou hegemônico. 

Cita-se: 

A invenção da noção de cultura é em si mesma reveladora de um 

aspecto fundamental da cultura no seio da qual pôde ser feita esta 

invenção e que chamaremos, por falta de um termo mais adequado, a 

cultura ocidental. Inversamente, é significativo que a palavra “cultura” 

não tenha equivalente na maior parte das línguas orais das sociedades 

que os etnólogos estudam habitualmente. Isto não implica, 

evidentemente (ainda que esta evidência não seja universalmente 

compartilhada!) que estas sociedades não tenham cultura, mas que 

elas não se colocam a questão de saber se tem ou não um cultura e 

ainda menos de definir sua própria cultura (CUCHE, p. 17-18). 

 

Do moderno conceito ou noção de cultura, detecta-se uma armadilha 

epistemológica; termo latino, a palavra cultura, historiograficamente valorizada nos 

círculos intelectuais franceses pós-revolução Iluminista, é posta em circulação, 

chegando ao contexto da Alemanha como um símbolo linguístico relativo às novas 

ciências ainda em estágio de gestação, a saber, não sem disparidades terminológicas, a 

antropologia ou etnologia. 

 

1.2. Conceito de Cultura: armadilha epistemológica que eclipsa o sagrado da 

existência 

 

A inserção histórica do conceito de cultura como termo das ciências sociais em 

disputas de ordem nacional acontece nos contextos da Alemanha e da França no final do 

século do XVII e XVIII. Na França, sob influência do vocabulário filosófico Iluminista 

e das ações políticas e sociais que consumaram a Revolução Francesa, fica evidenciado 
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que a palavra cultura também estava associada às noções ou idéias de progresso, 

evolução, educação, história, razão e civilização. Cultura, enquanto conceito das 

ciências sociais, no sentido dado ênfase pela tradição intelectual francesa iluminista, não 

sem discordâncias, era associado à civilização, funcionando como uma medida de 

verificação do grau de civilidade e progresso de toda sociedade e Estado Moderno.  

É preciso compreender que ao longo do tempo, de seu uso como componente da 

epistemologia das ciências sociais, a noção de cultura passou de um conceito de 

definição normativa, para a designação descritiva
24

 – corrente na contemporaneidade, 

mantendo sua significação ao que é exclusivamente humano, contraposto a conceitos 

como sociedade e civilização; a noção descritiva do conceito de cultura “oferece a 

possibilidade de conceber a unidade do homem na diversidade de seus modos de vida e 

de crença, enfatizando, de acordo com pesquisadores, a unidade ou a diversidade” 

(CUCHE, p. 13)
25

. Da máxima heraclitiana, o conflito é o pai de todas as coisas, 

sedimenta-se que: 

 

O encontro das culturas não se produz somente entre sociedades 

globais, mas também entre grupos sociais pertencentes a uma mesma 

sociedade complexa. Como estes grupos são hierarquizados entre si, 

percebe-se que as hierarquias sociais determinam as hierarquias 

culturais, o que não significa que a cultura do grupo dominante 

determine o caráter das culturas dos grupos dominados. As culturas 

das classes populares não são desprovidas de autonomia nem de 

capacidade de resistência (CUCHE, p. 14) 

 

O campo de disputas da cultura exige distintas estratégias adaptativas ao 

engajamento político de grupos de sujeitos: “a defesa da autonomia cultural é muito 

ligada à preservação da identidade coletiva. “Cultura” e “identidade” são conceitos que 

remetem a uma mesma realidade” (ibid, p. 14). Diz-se que a “identidade cultural de um 

                                                 
24 Torna-se preciso pensar a gênese do conceito de cultura considerando os desacordos a respeito de sua 

significação. As palavras, por sua vez, enquanto instrumento de todo espírito possuem sua história, que 

não segue isolada de todo o contexto histórico – cultural, portanto-, em que seu uso venha a torna-se 

corrente em determinada comunidade de falantes. Pensar o conceito de cultura exige rastrear suas 

diferentes significações, em diferentes contextos históricos. As mudanças semânticas, aparentemente 

restritas a ordem simbólica, visto que palavras, instrumentos do espírito, são coisas, símbolos, 

correspondem igualmente a mudanças de outras ordens.  Enquanto símbolos, palavras são coisas com 

virtualidade inerente, mas somente animadas pela vida da comunidade de falantes em participação e, 

transformam-se, caoticamente – ainda assim, sob esquemas dedutíveis e observáveis-, com a fluência do 

comércio, das migrações, com a mudança e inserção de novas tecnologias em uso, com a morte dos 

integrantes mais velhos das populações no devir, toda sorte de acidentes diversos que possam afetar toda 

a concepção de fenômenos e fatos sociais.  
25 Observa-se o referido destaque: “conceber a unidade do homem na diversidade de seus modos de vida e 

de crença, enfatizando, de acordo com pesquisadores, a unidade ou a diversidade”(CUCHE, p, 13). – A 

subjetividade do pesquisador não é ignorada.  
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grupo só pode ser compreendida ao se estudar suas relações com os grupos vizinhos” 

(ibid, p. 14) - buscando afastar-se de qualquer concepção isolacionista e 

essencializada
26

.  

No cenário Iluminista, a palavra cultura era utilizada para expressar um estado 

de espírito – em seu sentido teológico e filosófico clássico -, certo estágio de progresso 

evolutivo que distingue o homem culto, de faculdades intelectuais cultivadas, daqueles 

considerados incultos, irracionais e de pensamento, dito pejorativamente, selvagem. Há, 

portanto, uma lógica que se quer tendenciosa em tal concepção, uma lógica 

materializadora, e, de fundamento materialista, da cultura – reificação, que objetiva 

fazer da cultura, mensurável, quantitativa, observável na “soma dos saberes acumulados 

e transmitidos pela humanidade considerada como totalidade, ao longo de sua história” 

(CHUCE, p. 12, 1999).  A partir do século XVIII, na França, o termo cultura articulava-

se ora positivamente, ora negativamente, quando associado à civilização. Os Ilustrados, 

chamados homens cultos, sob influência do Iluminismo, relacionavam Cultura e 

Civilização em desacordo. Rousseau, por exemplo, considerava os dois termos 

antiéticos (CHAUI, 1994, p. 12): 

 

Civilização é artifício, cultivo da exterioridade, sujeição da sensibilidade e do “do 

bom natural” aos espartilhos de uma razão artificiosa, decadente. Civilização seria 

início e término da barbárie. Em contrapartida, Cultura é bondade natural, 

interioridade espiritual, sentimento e imaginação, vida comunitária espontânea. 

Assim, enquanto Civilização designa convenções e instituições sócio-políticas, 

Cultura se refere à religião natural, às artes nascidas dos afetos, à família e à 

personalidade ou subjetividade como expressões imediatas e naturais do espírito 

humano não-pervertido. Civilização é sociedade política.” (CHAUI, 1994, p. 12) 

 

Citando Rymond Williams, Chaui ressalta a distinção entre Cultura e 

Civilização: “Cultura, “ainda que evidentemente uma prática social, relacionava-se com 

a ‘vida interior’ em suas formas mais acessíveis e seculares: ‘subjetividade’, 

‘imaginação’ e ‘indivíduo’” (WILLIAMS, apud CHAUI, p. 12, 1994). 

Para outros pensadores Ilustrados como Kant e Voltaire, “Cultura e Civilização 

exprimem o mesmo processo de aperfeiçoamento moral e racional, o desenvolvimento 

                                                 
26

 O termo filosófico essência, aqui não deve ser entendido em seu sentido mais tradicional, em seu como 

presença sutil de uma qualidade cristalizada -, mas como princípio de unidade, não do identidade do 

idêntico, de tornar idem, mas do simples símile, na medida em que se compreende um feixe de relações, 

recortando à subjetividade do observador, o fenômeno, e peri-fenômenos provocados por toda a 

alteridade. 
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das Luzes na sociedade e na história” (ibid, p. 12). Neste sentido, segundo Chaui, na 

equivalência entre os termos - como defendido por Kant e Voltaire -, explicita-se: 

Cultura torna-se medida de uma Civilização, meio para avaliar seu grau de 

desenvolvimento e progresso. Aqui, Cultura não é o “natural” oposto ao “artificial”, 

mas o específico da natureza humana, isto é, o desenvolvimento autônomo da Razão 

na compreensão dos homens, da Natureza e da sociedade para criar uma ordem 

superior (civilizada) contra a ignorância e a superstição. Tornando-se o metron, 

Cultura permite avaliar comparar e classificar civilizações. (CHAUI, p. 13, 1994)  

 

Apesar da noção ou conceito de cultura surgir como constituinte das ciências 

sociais no século XVIII, estritamente relacionado ao seu moderno significado, o uso do 

termo em seu sentido figurado já fôra registrado desde o latim medieval.  A noção ou 

conceito de cultura leva a considerar imediatamente a “ordem simbólica, ao que se 

refere ao sentido, isto é, ao ponto sobre o qual é mais difícil se entrar em acordo” (ibid, 

p. 11-12). As ciências sociais modernas, não possuem autonomia epistemológica, 

“nunca foram completamente independentes dos contextos intelectuais e lingüísticos em 

que elaboram seus esquemas teóricos e conceituais” (ibid, p. 12). A saber, todas as 

referências consultadas estão de comum acordo que o conceito de cultura, torna-se 

componente da epistemologia das ciências sociais como uma derivação semântica do 

verbo latino colere, daí o termo cultura. Atente-se: 

 

Vinda do verbo latino colere, Cultura era o cultivo e cuidado com as plantas, 

os animais e tudo que se relacionava com a terra; donde, agricultura. Por 

extensão, era usada para referir-se ao cuidado com as crianças e sua 

educação, para o desenvolvimento de suas qualidades e faculdades naturais; 

donde puericultura. O vocábulo estendia-se, ainda, ao cuidado com os 

deuses; donde, culto. A Cultura, escreve Hanna Arendt, era o cuidado com a 

terra para torná-la habitável e agradável aos homens, era também o cuidado 

com os deuses, os ancestrais e seus monumentos, ligando-se à memória e, 

por ser o cuidado com a educação, referia-se ao cultivo do espírito. Em 

latim, cultura animi era o espírito cultivado para a verdade e a beleza, 

inseparáveis da Natureza e do Sagrado. (CHAUI, p. 11, 1994) 

 

 

Outro autor, Raymond Williams, também indica que a palavra cultura – de 

comum acordo a respeito da raiz semântica do latim colere -, designava significados 

diversos, como habitar, proteger, cultivar, honrar com atitude de veneração 

(WILLIAMS, 2007), portanto, de culto ao sagrado, o que pressupõe uma especial 

atenção às coisas, fenômeno do mundo, que tão logo interpretadas como divinizadas, 

constituem experiências em que o ser humano desenvolve cognitivamente seu próprio 
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cultivo – que se compreende espiritual. No sentido exposto por Chaui, ao citar Arendt, e 

no sentido conferido por Williams, há uma implícita necessidade de crença, que todo 

homem tem em si mesmo, seguramente, baseada nas experiências que vivencia 

enquanto sujeito social e agente no mundo, simultaneamente com outros homens, em 

grupo - já que o homem não existe isolado. Revela-se também, uma crença em toda uma 

coletividade da qual o individuo é integrante e se sente acolhido, seja, a racionalidade 

técnica da modernidade, a sabedoria intuitiva dos sujeitos campesinos – dita por 

folclore
27

 -, ou mesmo o contemporâneo tecno-xamanismo de fim/início de milênio das 

redes telemáticas planetárias e das práticas coletivas de um neo-misticismo messiânico. 

Em grau de equivalência à “Civilização”, a “Cultura” passa a ser entendida 

“como exercício livre da Razão e da Vontade Esclarecida” (ibid, p. 13). Sob a luz da 

razão, o entendimento; “a Cultura surge como reino humano dos fins e dos valores, 

separado do reino natural das causas necessárias e mecânicas. A oposição entre natural e 

artificial ganha sentido diverso do precedente” (ibid, p. 13). Se a oposição entre natural 

e artificial foi anteriormente exposta na interpretação que distingue Cultura e 

Civilização, exemplificada por Chaui, no sentido conferido por Rousseau, a oposição 

entre natural e artificial, adquire agora outro sentido: “oposição entre interioridade livre 

e exterioridade necessária (tema central do idealismo alemão e cujo acabamento é a 

filosofia hegeliana)” (ibid, p. 13) – daí, a Fenomenologia do Espírito, ou, 

                                                 
27

 Nesse sentido, torna-se compreensível o folklore, na concepção que Gramsci propõe a respeito das 

interpretações da Filosofia da Práxis de Benedetto Croce. Folclore é o nome pelo qual se designa a fé que 

determinado indivíduo ou grupo humano deposita em sua própria cultura, em seus próprios meios de 

superação das adversidades da vida, inseridos num contexto social. Considera-se então, que toda 

sociedade e, portanto, toda cultura possui folclore. O folclore é experiência particular e particularizada de 

um grupo social que expressa a fé na eficácia simbólica de seus sistemas de crenças e práticas, 

comumente designado por sabedoria popular. Para defender sua proposição de folklore, Gramsci antes 

tudo afirma que todos os homens são “filósofos”. O pensador sardo volta sua atenção para a imanência do 

mundo, a partir da linguagem, por atenta considerar que esta pré-existe, ordenando a chegada de todo 

homem ao mundo. Gramsci, a priori, define por “filosofia espontânea”, própria de “todo mundo”, o que 

faz de todos os homens “filósofos”, assegurada na constituição daquele que fala e expõe idéias. Gramsci, 

fundamentado na filosofia de Benedetto Croce – esteta italiano, ao procurar definir a linguagem, distingue 

de cada palavra ou expressão o “sentido comum” e “bom sentido” – certamente a terminologia a qual 

Gramsci decorre do fato da estética clássica ser dependente de conceitos com o belo, que se associa ao 

bom e ao justo, uma vez mais, herança platônica. Assim, o pensador afirma a linguagem; “conjunto de 

nociones y conceptos determinados, y no simplesmente de palabras vaciadas de contenidos” (GRAMSCI, 

p. 07). Outro pilar fundamental, daquilo que fora dito por filosofia contemporânea, encontra-se “em La 

religion popular y, por conseguinte, em todo El sistema de creencias, superticiones, opiniones, maneras de 

ver y de obrar que se manifestam em lo que se llama generalmente “folklore” (ibid, p. 07). O pensador 

sardo afirma e defende que todos os homens são filósofos devido ao fato de que todo indivíduo, quando a 

sua maneira, “inconscientemente, porque incluso em la mínima manifestacíon de uma atividade 

intelectual cualquiera, la del “language”, está contenida uma determina concepcíon del mundo” (ibid, p. 

07) – o que, segundo Gramsci, leva a outro momento, a outro estado intelectual, “el de la crítica y el 

conocimiento, esto ES, se plantea el problema de si” (ibid, p. 07). Assim, evocando uma vez mais o 

clássico princípio délfico, a saber, fundamento religioso grego.  
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grosseiramente, o estudo sintético das aparências às consciências sensíveis que, se possa 

ter por intermédio da razão técnica instrumental acerca da vida interior, quando das 

expressões individuais e coletivas na permanência simbólica das instituições. Referente 

à oposição entre liberdade interior e ação social exterior necessária, cita-se: 

 

Gradativamente a Natureza torna-se imóvel, passiva, materialidade dispersa, 

exterioridade mecânica, enquanto a Cultura se faz mobilidade, atividade, 

temporalidade e reconciliação do subjetivo e do objetivo no Espírito 

Absoluto. Cultura torna-se o reino humano da História, universo de obras 

(ibid, p. 13).  

 

Ocorre então, ainda segundo Chauí, que segue na análise da interpretação 

kantiana, outra bifurcação do sentido, expresso no conceito de Cultura: “Numa direção 

refere-se ao processo interior dos indivíduos que, para usarmos a expressão de Kant, 

passam da minoridade intelectual à maioridade racional, graças à educação pela Luzes” 

(IBID, p. 13)
28

.  Neste sentido, “a Cultura irá, pouco a pouco, designando os indivíduos 

educados intelectual e artisticamente, constituindo as “humanidades”, apanágio do 

homem “culto”, em contraposição ao homem “inculto” (ibid, p. 13). Noutro sentido, 

com estreitas relações com a História, “a Cultura se torna o conjunto articulado dos 

modos de vida de uma sociedade determinada, concebida ora como Trabalho do 

Espírito Mundial (como em Hegel)” (ibid, p. 13), ou por vezes, “como relação material 

determinada dos sujeitos sociais com condições dadas ou produzidas e reproduzidas 

(como em Marx)” (ibid, p. 13). Segundo Chauí, irão se delinear duas linhas de 

abordagem sobre os estudos de Cultura: 

 

Na linha de estilo hegeliano, a Kulturgeschichte irá gradualmente definir-se 

como campo das formas simbólicas – trabalho, religião, linguagem, ciências, 

arte e política (como na Filosofia das Formas Simbólicas, de Cassirer, na 

Estrutura do Comportamento, de Merleau-Ponty, e nos trabalhos da 

Antropologia) – enquanto, na linha de estilo marxista, será um momento da 

práxis social como fazer humano de classes sociais contraditórias na relação 

determinada pelas condições materiais, e como história da luta de classes 

(CHAUI, p. 14, 1994) 

 

                                                 
28 A expressão de Kant pode ser muito bem compreendida como anúncio a um rito de passagem, em seu 

significado mais literal. Donde, aquele sujeito emancipado pela razão esclarecida, homem culto, seria 

portador de espírito cultivado, somente reconhecível, evidentemente, por sua exterioridade na sociedade e 

no curso civilizatório; verificável, portanto, em seus modos de proceder, etiqueta, como também por seus 

pertences, localidade de habitação, articulação da oratória, em suma, sua identidade pública, que deveria 

corresponder ao padrão ou modelo do homem europeu burguês. 
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No contexto intelectual da Alemanha, o termo cultura desponta como 

empréstimo de vocabulário estrangeiro, inserido nos círculos intelectuais alemães, 

prevalece o sentido figurado advindo do latim. De origem de tronco lingüístico distinto 

do francês, o idioma alemão expressou no termo Kultur o sentido do vocábulo, que 

integrava o vocabulário da elite social alemã, os integrantes da corte, desde os príncipes 

que governavam os diferentes Estados de uma Alemanha, ainda não unificada. Tal 

influencia da filosofia estrangeira – iluminista -, processo de aculturação, ocasionou o 

desgosto dos intelectuais alemães de origem burguesa, que acusaram a conduta alienada 

da corte em imitar os costumes e hábitos civilizados das elites da França, descuidando 

então, do cultivo das coisas do espírito (que o termo cultura em sentido figurado já 

expressava desde o latim medievo), o que pressupõe a processual formação de uma 

intelectualidade, definida por meio de cognição em atividades eruditas, as chamadas 

Humanidades: ciência, belas artes, literatura, música, filosofia, ou mesmo na política – a 

saber, categorias universais designadas a favorecer àqueles homens burgueses que 

orientavam a definição dos conceitos, os intelectuais alemães, que na ocasião não 

contavam com o apoio ou adesão das massas e que, se posicionavam contrários aos 

rumos e influências políticas e culturais do Iluminismo em território do Estado alemão, 

ainda não unificado como moderno Estado-Nação. Para contrapor a objetividade 

universalista do sentido conferido pelos intelectuais franceses, organizados sob rótulo 

Iluminista, os intelectuais alemães – e não somente alemães, mas de outros países que se 

encontravam em contexto histórico diferenciado da França pós-revolução -, conceberam 

uma resposta intelectual, política e estética configurada no que ficou conhecido como 

movimento do Romantismo. A alternativa dos pensadores alemães fôra recorrer à 

valorização da subjetividade do homem, inalienável, concepção de mundo interior, 

retomando o sentido do espírito cultivado, contraposto ao sentido que privilegiava a 

verificação da cultura como resultados práticos das obras dos homens em sociedade, 

aferição de desenvolvimento civilizatório, de ênfase francesa. 

Segundo Chaui, influenciados pelo pensamento de Rousseau, se mobilizarão os 

Românticos, opondo-se aos Ilustrados. Todavia, a divergência a respeito do conceito de 

Cultura permanece e torna-se visível na definição do Popular (ibid. p, 14)
29

. A filósofa 

chama importante atenção para o sentido implícito, ideológico, presente na divergência 

que expõe entre Românticos e Ilustrados a respeito do que constitui o Popular. 

Buscando melhor explicitar o ponto de vista dos dois grupos, cita-se: “divergência entre 
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“o popular na cultura, posto em marcha pelo movimento romântico, e o povo na 

política, elaborado pela Ilustração” (ibid, p. 14). 

Com base em suas reflexões filosóficas e históricas das ciências sociais, Chaui, 

propõe uma conceituação – descritiva - a respeito do termo cultura; em termos muito 

próximos com a corrente conceituação vigente e oficialmente aceita e difundida 

atualmente pela UNESCO. Atenta-se: 

 

Em sentido amplo, Cultura é o campo simbólico e material das atividades 

humanas, estudadas pela etnografia, etnologia e antropologia, alem da 

filosofia. Em sentido restrito, isto é, articulada à divisão social do trabalho, 

tende a identificar-se com a posse de conhecimentos, habilidades e gostos 

específicos, com privilégios de classe, e leva à distinção entre cultos e 

incultos de onde partirá a diferença entre cultura letrada-erudita e cultura 

popular (CHAUI, p. 14, 1994) 

 

Ao que tudo indica, a respeito da noção de cultura, no devir histórico do séc. XX 

se consolidou o uso conceitual ambivalente; universalista, francês – com distinção entre 

vida subjetiva e mundo exterior, em que se pretende assumir a cultura como unidade de 

medida de desenvolvimento de uma civilização ou sociedade, como também o sentido 

particularista do termo, alemão – quando da valorização da interioridade e das 

características distintivas da identidade de um grupo -, a saber, dois pólos ontológicos 

de imanência, um fundado no além subjetivo e impelido em vetor de propagação à 

exterioridade, e seu contrário – o meio que acolhe e interfere na formação individual do 

sujeito -, que quando simultaneamente considerados, recaem na delimitação do corpo 

humano na experiência viva do existir, como herdeiro de inúmeras condições a priori, e 

nelas interfere na duração de sua existência ao decorrer da elaboração de seus juízos e 

projetos no mundo
30

. O que se constata na designação conceitual que atualmente 

                                                 
30 “A ordem humana, porém, é a ordem simbólica, isto é, da capacidade humana para relacionar-se com o 

ausente e com o possível por meio da linguagem e do trabalho. A dimensão humana da cultura é um 

movimento de transcendência, que põe a existência como o poder para ultrapassar uma situação dada 

graças a uma ação dirigida àquilo que está ausente. Por isso mesmo somente nessa dimensão é que se 

poderá falar em história propriamente dita. Pela linguagem e pelo trabalho o corpo humano deixa de 

aderir imediatamente ao meio, como o animal adere. Ultrapassa os dados imediatos dos sinais e dos 

objetos de uso para recriá-los numa dimensão nova. A linguagem e o trabalho revelam que a ação humana 

não pode ser reduzida à ação vital, expediente engenhoso para alcançar um alvo fixo, mas que há um 

sentido imanente que vincula meios e fins, que determina o de senvolvimento da ação como 

transformação do dado em fins e destes em meios para novos fins, definindo o homem como agente 

histórico propriamente dito com o qual inaugura-se a ordem do tempo e a des-coberta do 

possível”(CHAUI, p. 56-57) – ver Cultura e democracia . En: Crítica y emancipación : Revista 

latinoamericana de Ciencias Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008). Buenos Aires : CLACSO, 2008 
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prevalece ao conceito de cultura, de natureza descritiva, fôra adotada pela UNESCO e 

promulgada em 1982, na conferência Mondiacult, na Cidade do México: 

Em seu sentido amplo, a cultura pode, hoje, ser considerada como 

conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e 

afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Ela 

engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 

fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as 

crenças (UNESCO, 1982, p. 39) 

 

Apesar da antropofagia que se pretende ao conceito de cultura oficialmente 

adotado por instituições de todo mundo, as diferenças entre a cultura nomeada por 

popular e, a cultura de elite ou erudita, ainda pode ser percebida, fundamentando 

diferentes setores do consumo e produção da indústria cultural ou do entretenimento, na 

sociedade do espetáculo já instaurada, na delimitação de práticas e saberes distintos, a 

variar em diferentes espaços geográficos e grupos étnicos.  Noutro texto, a autora 

identifica de maneira mais explícita três formalizados aspectos conceituais correntes, 

que partem do pensamento Romântico, do Ilustrado iluminista e por fim, do politico 

estatal populista já no século XX. São eles: 

 

O primeiro, no Romantismo do século XIX, afirma que cultura 

popular é a cultura do povo bom, verdadeiro e justo, ou aquela que 

exprime a alma da nação e o espírito do povo; o segundo, vindo da 

ilustração Francesa do século XVIII, considera cultura popular o 

resíduo de tradição, misto de superstição e ignorância a ser corrigido 

pela educação do povo; e o terceiro, vindo dos populismos do século 

XX, mistura a visão romântica e a iluminista; da visão romântica, 

mantém a idéia de que a cultura feita pelo povo só por isso é boa e 

verdadeira; da visão iluminista, mantém a idéia de que essa cultura, 

por ser feita pelo povo, tende a ser tradicional e atrasada com relação 

ao seu tempo, precisan- do, para atualizar-se, de uma ação pedagógica, 

realizada pelo Estado ou por uma vanguarda política. Cada uma 

dessas concepções da cultura popular configura opções políticas 

bastante determinadas: a romântica busca universalizar a cultura 

popular por meio do nacionalismo, ou seja, transformando-a em 

cultura nacional; a ilustrada ou iluminista propõe a desaparição da 

cultura popular por meio da educação formal, a ser realizada pelo 

Estado; e a populista pretende trazer a “consciência correta” ao povo 

para que a cultura popular se torne revolucionária (na perspectiva das 

vanguardas de esquerda) ou se torne sustentáculo do Estado (na 

perspectiva dos populismos de direita) (CHAUI, 58-59, 2008) 

 



50 

 

Buscando uma definição conceitual que se afaste simultaneamente de uma 

compreensão dos grupos populares como uma totalidade orgânica fechada – empregada 

pelos partidários românticos -, rejeitando que tais grupos são marcados de 

irracionalidade, selvageria ou barbarismo – como empregado pelos ilustrados -, ou 

mesmo como conduta ideológica adequada ao regime politico, como pretende a visão 

estatal populista, Chaui oferece a seguinte designação: “a dimensão cultural popular 

como prática local e temporalmente determinada, como atividade dispersa no interior da 

cultura dominante, como mescla de conformismo e resistência" (CHAUI, p.43, 1994). 

Valoriza-se as manifestações populares como foco de resistência a opressão disciplinar 

das altas classes e elites, quando as forças de subversão ante toda lógica de perpetuação 

instaurada, mediando uma espécie de franco e aberto conflito “no interior da mitologia 

sem destruí-la, mas revelando suas ilusões” (ibid, p. 100), constrangendo de maneira 

criativa e emanando seu “avesso aos dominantes” (ibid, p. 100). Engolfadas na cultura 

oficial, financiada pelas elites estrangeiras ou nativas, os fenômenos da cultura popular 

permanecem “no interior do campo simbólico definido pelos dominantes” (ibid, p. 104), 

aceitando “implicitamente a hegemonia existente” (ibid, p. 104)
31

 – todavia, vale a pena 

ressaltar, que manifestações de caráter popular podem subverter a lógica social, 

irrompendo as mais bem erigidas fronteiras teóricas no desenlace de resultados 

inesperados à classe dominante e ao contexto de fatos concretos. 

 Entretanto, é na terceira e última parte de seu livro que Chaui afirma o interesse 

do Estado não somente em disciplinar as mentalidades e os corpos, mas em controlar a 

cultura identificada ao popular, desde seus produtos formalmente instituídos (tradições, 

folclore, práticas, normas e costumes). Dentro da diversidade constelar da extensão 

territorial do país, o Estado brasileiro articula o popular ao sentido do nacional, 

atribuindo caraterização identificável ao típico – pois são tipificadas as identidades 

arquetípicas em todo mito. Tal projeto estatal pretende a construção de uma identidade 

cultural e nacional, orientado no que a autora denomina “mitologia verde-amarela”, 

certamente, uma referência a todo romantismo acerca da idealização dos nativos 

ameríndios, dos negros desterrados da África e do mestiço étnico nativo – ainda em 

formação -, cada qual, pensado de maneira idealmente tipificada, talhado por valores 

                                                 
31 “Graças às análises e críticas da ideologia, sabemos que o lugar da cultura dominante é bastante claro: é 

o lugar a partir do qual se legitima o exercício da ex ploração econômica, da dominação política e da 

exclusão social. mas esse lugar também torna mais nítida a cultura popular como aquilo que é elaborado 

pelas classes populares e, em particular, pela classe tra- balhadora, segundo o que se faz no pólo da 

dominação, ou seja, como repetição ou como contestação, dependendo das condições históricas e das 

formas de organização populares” (CHAUI, p. 58-59, 2008). 
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humanísticos mais refinados, porém, reflexo que a classe pequeno burguesa erige e 

naqueles lhes projeta a partir de sua moral; uma projeção do homem branco centro 

europeu, fruto da representação ideal, ora da ética cristã, ora do bom e servil selvagem, 

cultivado nos valores iluministas e de modo mais arcaico, nos valores platônicos do 

belo, do bom, do justo. 

 As dificuldades de delimitação teórica dos conceitos de popular e nacional são 

compreendidas como fronteiras internas e externas de uma mesma unidade espaço-

temporal, o moderno Estado Nacional, amálgama de diferentes espaços da realidade 

brasileira; evidenciando a instituição simbólica e imaginária do Estado-nação. Chaui, 

numa análise ontológica de pólos de imanência, argumenta; "o Nacional reenvia à 

Nação como unidade, mas o Popular reenvia à sociedade e à divisão social das classes" 

(p.107)
32

. A filósofa argumenta que na historicidade do Estado brasileiro, a ideologia 

dominante (visão de mundo a orientar as mentalidades cultivadas) convergem a 

discursos romântico-populistas. Em palavras precisas: 

 

Nação e Povo funcionam como arquétipos ou como entes simbólicos 

saturados de um sentido que se materializa ou se manifesta em casos 

particulares, empíricos, tidos como expressões concretas de símbolos 

gerais. Encontramos o índio, o negro, o sertanejo" (CHAUI, p. 117)  

 

 As particularidades individuais transformadas em sujeitos teóricos e tratadas como 

arquétipos conformam-se em vagas expressões que pretendem referirem-se a realidade 

                                                 
32  Da conceituação de sociedade, diz-se que: “essa abrangência da noção de cultura es- barra, nas 

sociedades modernas, num problema: o fato de serem, jus- tamente, sociedades e não comunidades. A 

marca da comunidade é a indivisão interna e a idéia de bem comum; seus membros estão sempre numa 

relação face-a-face (sem mediações institucionais), possuem o sentimento de uma uni- dade de destino, 

ou de um destino comum, e afirmam a encarnação do espírito da comunidade em alguns de seus 

membros, em certas circunstâncias. Ora, o mundo moderno desconhece a comunidade: o modo de 

produção capitalista dá origem à sociedade, cuja marca pri- meira é a existência de indivíduos, separados 

uns dos outros por seus interesses e desejos. Sociedade significa isolamento, fragmentação ou atomização 

de seus membros, forçando o pensamento moderno a in- dagar como os indivíduos isolados podem se 

relacionar, tornar-se só cios. Em outras palavras, a comunidade é percebida por seus membros como 

natural (sua origem é a família biológica) ou ordenada por uma divindade (como na Bíblia), mas a 

sociedade impõe a exigência de que seja explicada a origem do próprio social. tal exigência conduz à in- 

venção da idéia de pacto social ou de contrato social firmado entre os indivíduos, instituindo a sociedade. 

A segunda marca, aquilo que pro- priamente faz com ela seja sociedade, é a divisão interna. Se a comu- 

nidade se percebe regida pelo princípio da indivisão, a sociedade não pode evitar que seu princípio seja a 

divisão interna. Essa divisão não é um acidente, algo produzido pela maldade de alguns e que poderia ser 

corrigida, mas é divisão originária, compreendida, pela primeira vez, por maquiavel quando, em O 

príncipe, afirma: “toda cidade é dividida pelo desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do 

povo de não ser oprimido nem comandado”; e reafirmada por marx quando abre o Manifesto Comunista 

afirmando que, “até agora, a história tem sido a história da luta de classes”. A marca da sociedade é a 

existência da divisão social, isto é, da divisão de classes” (CHAUI, p. 57-58, 2008) 
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social empírica, como os trabalhadores, os migrantes – o que denota atividade teórico-

científica a serviço do Estado, tal como se faz presente no pensamento operatório da 

autora ao nomear por a resistência, o conformismo; armadilha da episteme dissertativa 

da qual o corrente trabalho também não escapa. Por fim, Chaui critica a chamada 

vanguarda revolucionária de intelectuais militantes da década de 1960, identificando 

nos discursos e nas ações dos mesmos, similitude paternalista e autoritária para com as 

estratégias de dominação, exprimindo sua interpretação a respeito da esquerda 

hegeliana, que segundo a autora, deliberava "o que o povo é e como deve ser, o que 

deve fazer e o que deve pensar para que se cumpram as “leis objetivas da história" 

(p.108) – fazendo vistas grossas ao caráter revolucionário, do contato direto com toda a 

violência, fundamento radical de toda política. Ainda assim, a filósofa defende a 

ambiguidade da noção de cultura popular, não por ser composta de partes separadas ou 

destacáveis, mas por uma multiplicidade dimensional simultânea de instâncias, que se 

interconectam, constituídas na expressão social de pessoas, práticas, individualidades e 

sujeições, processos e produtos sempre aferrados a um contexto e, na consumação de 

efeitos de lógicas de conservação e de subversão para o exercício do poder. Cita-se: 

 

seres e objetos culturais nunca são dados, são postos por práticas 

sociais e históricas determinadas, por formas de sociabilidade, da 

relação intersubjetiva, grupal, de classe, da relação com o visível e o 

invisível, com o tempo e o espaço, com o possível e o impossível, com 

o necessário e o contingente  (CHAUI, p.122, 1994) 

 

Na historiografia ocidental, o conceito ou noção de cultura, servindo ao projeto 

imperialista centro-europeu do século XIX, atingiu as ex-colônias, incluso o Brasil, 

articulando noções teóricas depreciadoras a fortalecer a dominação simbólica por 

imperativos categóricos de hierarquização: 

 

As sociedades passaram a ser avaliadas segundo a presença ou a ausência de 

alguns elementos que são próprios do ocidente capitalista e a ausência desses 

elementos foi considerada sinal de falta de cultura ou de uma cultura pouco 

evoluída. Que elementos são esses? O Estado, o mercado e a escrita. todas as 

sociedades que desenvolvessem formas de troca, comunicação e poder 

diferentes do mercado, da escrita e do Estado europeu, foram definidas como 

culturas “primitivas”. Em outras palavras, foi introduzido um conceito de 

valor para distinguir as formas culturais (CHAUI, P. 56, 2008) 

 

Já no contexto do século XX, com a mudança transatlântica do pólo de poder 

para os Estados Unidos da América no período pós-Segunda Guerra, promovendo a 
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cultura de massas, a consumação, de práticas industriais da reprodutibilidade técnica, 

funcionara como aparelho de dispersão para a conscientização a respeito da ideologia 

dominante a agir sobre os dominados, as chamadas massas, assentando uma máscara de 

ocultação sobre a luta de classes através do forte apelo estético dos objetos de 

civilização produzidos em série e, das experiências sensíveis que estes proporcionam; a 

posse de objetos é fator de individualidade em toda sociedade e instituição hierárquica 

de poder. No contexto da sociedade industrial, os antigos saberes tradicionais passam a 

ser destituídos de valor, impossibilitados por suas contingências de produção em larga 

escala, passam a ter seus produtos e efeitos, seus processos de conscientização, 

replicados de maneira massificada para a comercialização e imputando a standadização 

da vida; a mudança do valor de culto da obra de arte ao valor de exposição midiática, 

assim como a mudança da própria formalização da noção de obra de arte, são 

fenômenos sociais indicativos da instauração da nova realidade social que pretendeu e 

se consolidou planetária por intermédio do capital sem fronteiras e dos serviços dos 

mass media: 

 

Como cultura de massa, as obras de pensamento e de arte tendem: de 

expressivas, tornarem-se reprodutivas e repetitivas; de trabalho da 

criação, tornarem-se eventos para consumo; de experimentação do 

novo, tornarem-se consagração do consagrado pela moda e pelo 

consumo; de duradouras, tornarem-se parte do mercado da moda, 

passageiro, efêmero, sem passado e sem futuro; de formas de 

conhecimento que desvendam a realidade e instituem relações com o 

verdadeiro, tornarem-se dissimulação, ilusão falsificadora, publicidade 

e propaganda. Mais do que isso, a chamada cultura de massa se 

apropria das obras culturais para consumi-las, devorá-las, destruí-las, 

nulificá-las em simulacros. Justamente porque o espetáculo se torna 

simulacro e o simulacro se põe como entretenimento, os meios de 

comunicação de massa transformam tudo em entretenimento (guerras, 

genocídios, greves, festas, cerimônias religiosas, tragédias, políticas, 

catástrofes naturais e das cidades, obras de arte, obras de pensamento). 

É isto o mercado cultural (CHAUI, p. 61, 2008) 

 

Eis que feitas estas explanações a respeito da cultura massiva, compreende-se 

que tal designação contemporânea é simultaneamente uma expressão conceitual 

extensiva não somente a um estilo de vida em sociedade, mas também uma máscara 

ideológica para a reificação da vida, do sagrado, da dignidade humana de grupos ditos 

marginais, periféricos ou mesmo subalternos, desde os locais em que habitam, quase 

sempre destituídos dos beneficiamentos que a racionalidade técnica exalta e que não 

podem ser adquiridos por falta de cifras. A profusão da exposição midiática de 
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reflexivos arquétipos, de produtos que não possuem e não estão em condição de 

consumir, instaura aos destituídos o fetichismo da mercadoria, sendo a posse (ou o 

acesso ao) objeto mercantil, símbolo de distinção. Os grupos, então excluídos do acesso 

que distingue, tornar-se-ão certamente, incitados à mimese comportamental no consumo 

de produtos culturais serializados que lhes chegam previamente direcionados por 

setorização de mercado, decorrendo dai, o desprestígio não só do folclore, que é 

associado ao identitário passado desses grupos, mas de práticas ritualísticas tradicionais 

que pudessem manter a vitalidade de comunidades e suas crenças; com a destruição da 

ecologia invisível supra-material, todo o visível perde seu sentido e a realidade pode ser, 

então, re-significada sob lógica de intervenção social da exploração econômica. 

Entretanto, se os grupos populares, na concepção historicamente mais desprestigiada do 

termo
33

, são alvo da maquinaria estatal e das elites a fim de domar-lhes as forças 

revolucionárias e de subversão da ordem, ainda assim, tais grupos, hão de subverter a 

vigência das expressões de poder através de processos de reapropriação, muitas vezes 

ofendendo e parodiando a pretensão de possíveis altos valores que o setor de consumo 

elitizado possa querer consagrar, reafirmação implícita da tríade bom-belo-justo, tripé 

que já fundamentara a moral platônica e a noção de justiça individualizada da revelação 

cristã e das formas jurídicas iluministas; a saber, uma ética fundamentada na religião, na 

arte, na lei. 

Se nas perspectivas mais reacionárias, a indústria cultural e a cultura massiva 

são consideradas um excremento ideológico da dominação burocrática das instituições 

                                                 
33 Durante o século XVIII o vocabulário corrente dos filósofos e escritores, de religiosos e proeminentes 

políticos, de diferentes tendências, concordam a respeito da designação pejorativa ou negativa da Plebe: 

“como vulgo, canalha, ralé, populacho, povinho, arraia miúda”. Cita-se: “Em 1581, o Ato de Deposição, 

destituindo a Casa de Orange dos direitos à realeza e definindo Sete Províncias do Norte uma república 

sob liderança da Holanda, declara que “os Estados (as três ordens) representam a comunidade, ou melhor, 

o próprio povo” e, a seguir, define o povo negativamente, isto é, dizendo quem não é povo: “todos 

aqueles que chamamos de ralé, todo tipo de vagabundos que em todos os tempos querem mudanças e 

conflitos, a fim de poderem pilhar e roubar, assassinar e queimar. O contrato é feito apenas entre o 

governo e os bons, cidadãos honestos e decentes” – in Texts Concerning the Revolt of the Netherlands, 

Cambridge University Press, 1974, pp. 17-18. Em 1621, Aimar de Ranconet, no Trésor de la Langue 

Françoise, coloca como sinônimo de plebs menu peuple e commun peuple. Antoine Furetière, em 1694, 

escreve: “Povo é usado mais particularmente em oposição aos notáveis, aos ricos e aos educados. O povo 

é povo em toda parte, Ito é, estúpido, turbulento, sedento de novidades, velhaco e sedicioso. Ha muito 

povo na praça do mercado”, in Dictionnaire Universel, contenant tous les mots françois tant vieux que 

modernes, Roterdã, 1694. Para contrastar com essas definições, veja-se Espinosa, Tratactus Politicus, 

cap. VII, 27, onde o filósofo desloca para o vulgo (os grandes e poderosos) os defeitos atribuídos à plebe. 

Veja-se também Tratactus Theologico-Politicus, prefácio, onde o filósofo distingue povo, multidão e 

plebe” – nota integral do livro citado, ver Chauí, Conformismo e Resistência, p. 15). Enquanto o Povo, 

distinguido da nobreza e do populacho, é constituído “pela parte mais útil, mais virtuosa e, 

conseqüentemente, mais respeitável da nação. Composto de Fazendeiros, artesãos, comerciantes, 

financistas, homens de letras e homens da lei” - (Abade Coyer, Dissertations sur la Nature du Peuple, 

Haia, 1755, pp. 44-45, apud, CHAUI, p. 16).  
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econômicas sobre a vida, Edgar Morin, observa que na relação da noção de obra arte 

com os mass media que a “indústria cultural não produz apenas clichês ou monstros” 

(MORIN, p. 49, 1987), afirmando que “a indústria de Estado e o capitalismo privado 

não esterilizam toda a criação” (ibid, p. 49)
34

. Entende-se que no alvorecer do séc. XXI, 

a cultura massiva e a indústria cultural são o bastião da hegemonia imperialista no 

projeto de colonização simbólica de povos e territórios; fato histórico consumado. A 

atual teia global de redes telemáticas e o intercâmbio entre mercados, ao que a indústria 

cultural, e, a cultura de massa dela resultante são propagadas, sem dúvida, informam as 

mentalidades contemporâneas, o que de certo abalou os fundamentos das artes 

aristocráticas (eruditas), tendo efeito também sobre a produção e gestão do 

conhecimento acadêmico, e, em toda sociedade, sobre o suporte de transmissão de 

conhecimento da escrita. 

A teoria culturológica de análise dos mass media, como proposta por E. Morin 

tem como principal objetivo estudar a cultura de massa apreendendo seus principais 

elementos antropo-sociais e a relação existente entre o objeto e o público consumidor de 

uma “cultura contemporânea”
35

.  Morin, fundador da corrente, defende que a cultura de 

                                                 
34 O conceito de cultura ao qual Morin se associa, está vinculado ao que foi promulgado pela UNESCO, 

apresentado em caráter descritivo, considerando seu sentido ambivalente e sua significação primeira a 

relacionar-se literalmente com o cultivo – e o conseqüente manejo ao qual toda cultura não escapa. Na 

continuidade de sua abordagem ao conceito de cultura, Morin reconhece a organização interna própria a 

cada contexto social cultivado – o que não significa privilégio ao sentido particularista, mas o 

reconhecimento das tensões internas que mantém coesa a realidade circundante a cada homem e grupo: 

“Uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o 

indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções. Esta penetração se efetua 

segundo trocas mentais de projeção e identificação polarizada nos símbolos, mitos e imagens da cultura 

como nas personalidades míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). 

Uma cultura oferece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida 

imaginária; ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, que cada um secreta no interior de si (sua 

alma), o ser semi-real, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve (sua 

personalidade) (MORIN, p. 15, 1987) 
35

 J. M. Barbero situa a teoria de Morin: herança dos frankfurtianos, com o otimismo dos teóricos norte-

americanos, mas diferentes destes últimos, “não crê na onipotência desmistificadora dos meios massivos” 

(BARBERO, p. 92, 2001) e, em contraposição aos frankfurtianos, “sente certa sedução pela mutação 

cultural” (ibid, p. 92), que a indústria massiva e a cultura de massa produz: “Indústria Cultural significa 

para Morin não tanto a racionalidade que informa essa cultura quanto o modelo peculiar em que se 

organizam os novos processos de produção cultural. Apesar do título filosófico, O espírito do tempo, o 

empenho pela análise elaborada nesse livro, sobretudo em sua primeira parte, é o de um sociólogo euro-

centrado. Outra coisa é que, a seu tempo, o eco dessa obra soou tão longe dos sociólogos de direita como 

dos de esquerda. O texto de Pierre Bourdieu e J.C. Passeron acerta ao mostrar os limites que o ponto de 

vista estritamente sociológico apresentava esse tipo de análise, mas ao generalizarem suas críticas e 

colocar o trabalho de Morin no mesmo escaninho dos vulgarizadores da ideologia dos massmedia 

estavam demonstrando sua incapacidade para diferenciar o que havia ali de contribuição, para eles sem 

dúvida não recuperável, da promessa teórica e metodológica de Morin (BARBERO, p. 93) - O texto da 

autoria de Bourdieu e Passeron, ao qual Barbero se refere, consta nas notas de seu livro como 

Mitosociología, Barcelona, 1975 - .Segundo Barbero, na proposta teórica e metodológica de Morin, a 

expressão indústria cultural “passava a significar o conjunto de mecanismos e operações através dos quais 

a criação cultural se transforma em produção” (ibid, p, 93). A proposta de Morin, com a gana de propor 
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massa é uma manifestação que deve ser estudada de forma totalizante, e com isso se 

afasta da concepção burocrática – como as pesquisas frankfurtianas de Adorno e 

Hokheimer - e, de maneira geral, de estudos exponenciais de qualquer vertente que 

examina apenas produtos, fatores ou aspectos limitados da mass culture. Para Morin, a 

cultura de massa é composta de vários extratos da cultura aplainados sob tendência 

homonegeneizante; cultura nacional, regional, religiosa, entre outras, amalgamadas e 

produzindo um “corpo de símbolos, mitos e imagens concernentes à vida prática e à 

vida imaginária” (MORIN, p.15, 1987). O autor ressalta, entretanto, que a cultura 

massiva “se acrescenta à cultura nacional, à cultura humanista, à cultura religiosa, e 

entra em concorrências com estas culturas” (ibid, p. 15-16). Das sociedades modernas e 

sua organização diz-se que são “policulturais” (ibid, p. 16).  

Afirma-se que: “Focos culturais de naturezas diferentes encontram-se em 

atividade: a (ou as) religião, o Estado nacional, a tradição das humanidades afrontam ou 

conjuram suas morais, seus mitos, seus modelos dentro e fora da escola” (ibid, p. 16, 

1987). Sugere que a vida imaginária é mais intensa e significativa do que a vida 

cotidiana; é a “imaginação da vida”. A potencialização do mito é facilmente percebida 

nas produções da cultura de massa, já que a vida liberta-se do pragmatismo, conhecendo 

a liberdade ficcional e sendo vivida por “heróis” e “semideuses”, como nas mitologias 

de antigas sociedades, contos populares, histórias em quadrinhos, telenovelas, filmes, 

anúncios publicitários e, modernas narrativas interativas dos jogos de vídeo-game. No 

que se refere ao humano, o contingente de pessoas que se torna notório por super-

exposição midiática no entretenimento fantasioso que indústria cultural sustenta, os 

sujeitos tornam-se imbuídos de aura de magia, encantamento simbólico, envolvendo as 

vidas de tais pessoas que na delimitação das superfícies das telas, projetam vivências 

fictícias ao grande público, como também na concreta personificação de si mesmos, na 

espetacularização da vida cotidiana dos astros mais proeminentes e celebrados. Morin 

designou tais homens e mulheres por “olimpianos”, estrelas de um panteão midiático, 

                                                                                                                                               
uma “descrição socioeconômica do processo tanto do lado dos produtores como dos consumidores, mas 

também da negação a fatalizar a mudança” (ibid, p. 93), desmontava o mal entendido “do pensamento de 

Horkheimer e Adorno: o de que algo não poderia ser arte se era indústria”(...) Morin demonstra, a 

propósito do cinema especialmente, como a divisão do trabalho e a mediação tecnológica não são 

incompatíveis com a “criação”artística; além disso, inclusive como certa estandardização não implica a 

total anulação da tensão criadora. Redefinindo nesses termos o conceito é desfatalizado e 

operacionalizado” (BARBERO, p. 93) 
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habitando nas franjas em que a assumida ficção e a pretensa realidade social factual se 

entremesclam
36

. 

Ao que diz respeito do setor criativo da indústria cultural, Morin comenta; 

“existe uma zona marginal e uma zona central” (ibid, p. 33), e os produtores que 

estejam na indústria cultural inseridos, a fim de resguardar suas propostas estéticas, 

devem lidar com as exigências sincréticas impostas pela estrutura de mercado: 

“Sincretismo é a palavra mais apta para traduzir a tendência a homogeneizar sob um 

denominador a diversidade de conteúdos” (ibid, p. 36)
37

. Toda a temática antropo-social 

encontra seu fundamento de ser na proposta de mercado que pressupõe um homem 

médio (ou universal); “é o homem puro e simples, isto é, o grau de humanidade comum 

a todos os homens? Sim e não” (ibid, p. 44), - questiona o pensador, na medida em que 

tal ideação concebe um “homem imaginário, que em toda parte responde às imagens 

pela identificação ou projeção” (ibid, p. 44). Arriscando uma explanação mais ousada, 

Morin diz que se “se trata do homem-criança que encontra em todo homem, curioso, 

gostando do jogo, do divertimento, do mito do conto” (ibid, p. 44) e que “em toda parte 

dispõe de um tronco comum de razão perceptiva, de possibilidades de decifração, de 

inteligência” (ibid, p. 44-45). Segundo Morin, a “linguagem adaptada a esse anthropos é 

a audiovisual, linguagem de quatro instrumentos: imagem, com música, palavra, 

escrita” (ibid, p. 45), ao que o pensador considera “mais acessível na medida em que é 

envolvimento politônico de todas as linguagens” (ibid, p. 45)
38

.  

A cultura de massa “cria uma nova universalidade a partir de elementos culturais 

particulares à civilização moderna e, singularmente, à civilização americana” (ibid, p. 

45). “A tendência universalizante se funde, portanto, não apenas sobre o anthropos 

                                                 
36

 Aqui, pode-se perceber uma estreita ligação que se mantém entre as ditas comunidades tradicionais, 

como já exposto por Chaui e, as afirmações de Morin. Os modernos seres mitificados pela indústria 

cultural podem, então, ser considerados como a adaptação daqueles mesmos homens e mulheres de 

outrora, nas tradicionais comunidades, encarnavam “o espírito da comunidade em alguns de seus 

membros, em certas circunstâncias” (CHAUI, p. 57) – Cultura e Democracia.  Em: Crítica y 

emancipacíon: Revista latinoamericana de Ciências Sociales. Año 1, no. 1 (jun. 2008). Buenos Aires: 

CLASCO, 2008. O que evidentemente se distingue, é que os olimpianos mediáticos estão diretamente 

comprometidos com a lógica de produção e disseminação de valores que correspondem a imagem de suas 

próprias identidades, que não existem em separado do público e do privado, como o que se pode 

considerar do homem comum, atomizado na massa.  
37 “A cultura industrial adapta temas folclóricos locais transformando-os em temas cosmopolitas, como o 

western, o jazz, os ritmos tropicais (samba, mambo, chá-chá-chá, etc). Pegando esse impulso cosmopolita, 

ela favorece, por um lado, os sincretismo culturais (filmes de co-produção, transplantados para uma área 

de cultura de temas provenientes de uma outra área cultural) e, por outro lado, os temas “antropológicos”, 

isto é, adaptados a um denominador comum da humanidade (MORIN, p. 44, 1987) 
38 “Linguagem, enfim, que se desenvolve tanto e mais sobre o tecido do imaginário e do jogo que sobre o 

tecido da vida prática. Ora, as fronteiras que separam os reinos imaginários são sempre fluidas, 

diferentemente daquelas que separam os reinos da terra. Um homem pode mais facilmente participar das 

lendas de uma outra civilização do que adaptar-se à vida desta civilização (MORIN, p. 45, 1987) 
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elementar, mas sobre a corrente dominante da era planetária” (ibid, p. 45), ao que parece 

indicar, ao citar a expressão civilização americana, o pensador certamente se referia 

geopoliticamente à América do Norte, aos E.U.A e sua disseminação ideológica 

hegemônica promulgada por todas as redes telemáticas, cinema, rádio, em suma, pelo 

poderio que detêm tal Estado para a produção e distribuição da cultural massiva.  

Com relação às antigas culturas tradicionais, aquelas que podem ser 

identificadas ao folkclore, Morin argumenta que estas, “culturas do hic e do nunc” (ibid, 

p. 62), imbricam-se na cultura massiva, que em sua própria dinâmica, “reencontra um 

caráter de cultura pré-impressa, folclórica ou ainda arcaica: a presença visível dos seres 

e das coisas, a presença permanente do mundo invisível” (ibid, p. 62)
39

. Noutro sentido, 

desta mesma configuração da realidade social, “a “festa”, momento supremo da cultura 

folclórica, na qual todos participam do jogo do rito, tende a desaparecer em benefício do 

espetáculo” (ibid, p. 62) – observação preocupante, já que as análises do autor, datam da 

década de 1960, quando na Europa, mais exatamente na França, a indústria cultural e o 

mercado da cultura já se encontravam em amplo desenvolvimento, organizados como 

setor econômico, diferente do Brasil, cuja estruturação de tais setores, ainda se dá nos 

dias mais atuais. Morin segue em seu raciocínio afirmando que a participação do 

“homem da festa” – uma expressão pudorada para se referir ao popular -, é suprimido 

nas categorias de público, audiência, espectadores, e contundente, afirma: “O elo 

imediato e concreto se torna uma teleparticipação mental” (ibid, p. 63) – certamente, o 

imaginário mediado por formas visuais e significados nas redes telemáticas.  

Se, a gama de autores suprareferidos observam a associação do conceito ou 

noção de cultura a diversas atividades ligadas à adoração do sagrado, e se as expressões 

nominais que decorrem do latim, tal como cultura animi, associam o mesmo conceito à 

vida dita do espírito em sua concepção teológica, a sígnica santíssima trindade do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo, é reencontrada na dimensão da vida horizontal do homem 

profano sempre a um contexto que se queira sócio-cultural; respectivamente, a tradição 

- força orientadora de tudo que veio antes, o passado que indicia -, o sujeito do tempo 

                                                 
39 “Os cantos, danças, jogos, ritmos do rádio, da televisão, do cinema, ressuscitam o universo das festas, 

danças, jogos, ritmos dos velhos folclores. Os doublés da tela e do vídeo, as vozes radiofônicas são um 

pouco como esses espíritos fantasmas, gênios que perseguiam permanentemente o homem arcaico e se 

reencarnavam em suas festas. A presença viva, humana, a expressão viva dos gestos, mímicas, vozes, a 

participação coletiva são reintroduzidas na cultura industrial ainda que fossem escorraçadas pela cultura 

impressa. Mas em revanche a cultura de massa quebra a unidade da cultura a4caica na qual num mesmo 

lugar todos participavam ao mesmo tempo como atores e espectadores da festa, do rito, da cerimônia. Ela 

separa fisicamente espectadores e atore. O espectador só participa fisicamente do espetáculo de 

televisado, do filme, do programa de rádio; e mesmo nos grandes espetáculos esportivos, se ele está 

presente fisicamente, não joga” (MORIN, p. 62, 1987). 
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presente – aplicável a cada individualidade humana vivente e a realidade icônica que 

figura -, e o simbólico – ou sistemas de significação, responsável que se queira mágico 

ou fantástico, reencontrado ora nas chamadas Humanidades, como apanágio dos cultos 

homens, ora no folclore, como a sabedoria dos populares (mas independente de qual 

seja o setor social, como já demonstrara a historiografia, o simbólico é sempre 

reeencontrado nas artes e cerimônias espetaculares de diferentes civilizações, a 

materialização laboral de questionamentos míticos).  

Assim, se de fato é ao homem, na comunhão com outros e seus projetos, a quem 

o conceito de cultura pretende co-responder, na composição de sua simbólica esfera 

hermenêutica, como também à objetividade dos feitos de civilização que os circunda, o 

entendimento antropológico da cultura é um entrelaçamento interconectivo de diferentes 

dimensões de realidade, que teoricamente delimitados em contexto, pode ser expresso, 

segundo a totalidade perceptível da gama de dimensões de conhecimento; as crenças, a 

arte, a moral, a lei, os costumes e a todos os outros habitus e potencialidades 

desenvolvidas pelo homem como integrante de uma sociedade (CASSIRER, 1997) – a 

saber, todas estas instituições, reconhecidamente, participantes e produtoras dos 

sistemas de significação e figuração, da transmissão de idéias e orientadoras de práticas. 

Um contexto da cultura, teoricamente, é portanto, um corte seccionado na totalidade 

concreta para possível tradução e codificação das fundamentais relações perceptíveis, a 

saber, uma demarcação metafísica, primariamente através da percepção da linguagem, a 

comunicação social:  

 

A linguagem é: linguagem. A linguagem fala. Caindo no abismo dessa frase, 

não nos precipitamos todavia num nada. Caímos para o alto. Essa altura 

entreabre uma profundidade. Altura e profundidade dimensionam um lugar 

onde gostaríamos de nos sentir em casa a fim de encontrar uma morada para 

a essência do homem (HEIDEGGER, p. 10) 

 

A descrição de Heidegger a respeito da relação metafísica do homem com a 

linguagem adverte do corpo humano e do fenômeno da percepção sempre a um 

contexto. O alto - a esfera celeste que ao homem abraça -, a profundidade que se abre - a 

superfície do mundo sensível -, e no interstício destas realidades dimensionadas, o 

homem, a consumação de uma consciência. A linguagem é a morada do ser que permite 

ao homem compreender e reconhecer a realidade como um lugar e habitá-lo – formação 

cultural instituída -, o que perfaz de maneira integrada aos sistemas simbólicos (ou de 

significação) dos quais a linguagem é cúmplice, para todo sujeito humano, o mundo; 
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“quadratura unificadora” (HEIDEGGER, p. 18)
40

. Eis que por intermédio da cultura, o 

homem se percebe na convergência de um ponto no tempo e no espaço, fundamento da 

segunda natureza, um contexto, um lugar:  

 

A palavra “lugar” significa originariamente ponta de lança. Na ponta 

de lança, tudo converge. No modo mais digno e extremo o lugar é o 

que reúne e recolhe para si. O recolhimento percorre tudo e em tudo 

prevalece. Reunindo e recolhendo, o lugar desenvolve e preserva o 

que envolve (HEIDEGGER, P. 27) 

 

O que Heidegger explicita é que todo espaço da realidade definido como lugar, é 

um vértice, um ponto convergente do metafísico e do físico – reunião significante do 

visível e do invisível, na percepção e compreensão que o homem tem do mundo e da 

própria realidade. Caso se considere a delimitação de um determinado lugar, deve-se 

considerar, portanto, suas fronteiras igualmente materiais, verificáveis no mundo 

visível, e imateriais, no mundo do invisível, compreendidas no horizonte do enxergar da 

consciência, que projeta ao imaginar. As fronteiras de um lugar – recorte espacial da 

realidade -, para uma comunidade de falantes de uma língua, constituem uma 

delimitação de mundo que os abriga e os coloca em conexão com toda a horizontalidade 

externa e com a imensidão vertical do cosmos. Maurice Merleau-Ponty, filósofo 

fenomenólogo francês, a respeito do círculo lingüístico ao redor dos sujeitos em seu 

texto O Metafísico no Homem (Os Pensadores, 1980), considera: 

 

Ao redor de cada sujeito, é preciso que a língua seja como um 

instrumento que possua inércia própria, suas exigências, seus 

constrangimentos, sua lógica interna, e, no entanto, permaneça aberta 

às iniciativas de cada um (como ademais, às contribuições brutas das 

invasões, modas e acontecimentos históricos), sempre capaz de 

deslizamentos de sentido, equívocos, substituições funcionais que dão 

à sua lógica uma feição quase titubeante” (PONTY, p. 182, 1980). 

 

                                                 
40

 Diz-se quadratura unificadora, certamente, devido ao fato do pensador alemão ter recorrido aos rígidos 

conceitos espaciais dos geômetras. Assim, considerando, imaginariamente, o eixo vertical da altura que se 

abre, proporciona o eixo horizontal, e do interstício destas retas, forma-se o ponto de fuga, resultando na 

noção de profundidade. Tal é a dependência do homem, da visão, na representação de mundo, 

amalgamada à linguagem, que a própria percepção da paisagem exterior e mesmo de uma concepção 

imaginada de um mundo que é a própria realidade, se dá por intermédio de sistemas simbólicos, aqui 

expressos em categorias da ciência da geometria. Destaca-se também, o papel fundamental da linguagem, 

só podendo ser possível a imagem que do texto de Heidegger se apresenta, por intermédio da linguagem e 

da prévia configuração ou codificação do mundo que esta consuma. A quadratura diz, por certo, os eixos 

que delimitam o quadro, a superfície imaginada na qual o sujeito imagina, adestrado na cultura de sua 

própria acuidade visual, cuja as propriedades da visão apresentam limites, bordas esfumaçadas.  
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 Há metafísica no homem “a partir do momento em que, cessando de viver na 

evidência do objeto – seja objeto sensorial ou objeto da ciência” – este, apercebe-se de 

maneira indissociável a subjetividade radical de toda experiência e seu valor de 

verdade” (ibid, p. 187), validando assim a própria realidade na qual o sujeito se encontra 

e faz parte. Somente diante do fenômeno da alteridade, no diálogo e co-existência, num 

movimento de consciência cujo ânimo que o move não é conhecido pelo homem em sua 

totalidade “que se encontra o germe da universalidade ou a “luz natural”, sem as quais 

não haveria conhecimento” (ibid, p. 187) e por conseguinte, o reconhecimento da 

realidade em uma cultura: “A metafísica é o propósito deliberado de descrever o 

paradoxo da consciência e da verdade, da troca e da comunicação” (ibid, p. 188), 

tentativa de compreensão do homem pelo homem, no cultivo de si mesmo. Diz-se 

então: 

 

A Cultura é o mundo próprio do homem. O homem vive na natureza e 

é natureza, mas pelo espírito, transcende a natureza, cria a cultura. É 

esta que o humaniza e a história dessa humanização é a história da 

cultura. Por isso a Filosofia da Cultura é também a filosofia da  

existência humana (SANTOS, Mario Ferreira dos, 1962. Vol 1. p. 44) 

 

 

Como quer Ferreira dos Santos, filósofo brasileiro, uma possível abordagem 

filosófica da cultura é igualmente existencialista, indicando toda a existência prévia do 

mundo e seu estado configurado que antecede aos sujeitos. Mas para melhor resolver a 

este documento suas pretensões acadêmicas, intenta-se então uma abordagem 

existencial do contexto da cultura; se, como já sugerido deveras neste trabalho, o 

simbólico, ou sistemas de significação, pretende considerar tanto ao discurso quanto a 

imagem, uma primeira abordagem teórica à linguagem verbal já fôra realizada, a saber, 

através da filosofia da língua em estado nascente – proposta por Flusser -, destacando a 

existência prévia do sistema de significação ao qual o falante se torna usuário. A 

imagem, por sua vez, considerada em sua dignidade e potencialidades comunicativas e 

expressivas, não como mero erro ou ilusão, mas num mesmo patamar à palavra, 

fundamental à experiência humana do cultivo de si, tratada então como meio – como já 

proposto por Debray -, exige uma primeira compreensão cujo salto aproximativo se dê 

na própria conceituação da noção de cultura. Considerar então, a noção de cultura, não 

como um centro organizador do pensamento, mas como formalização (modelagem) 

simultânea de relações constitutivas de um contexto concreto e simbólico, portanto, 
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esfera (ou mesmo semiosfera), existencial, círculo hermenêutico – e de cultura - no qual 

os sistemas de significação, como signos em rotação, apresentam a dualidade da ordem 

e do caos, nascentes, vicejantes, a depender do interesse e olhar teórico daquele que 

observa e intui, sem jamais desprezar a dimensão e expressão do sentimento do sagrado, 

individual e coletivo (ou sua negação).  

Destaca-se, então, que a habitação a todo pensamento humano e suas práticas, 

cujo termo cultura significa, encontra correspondência no equivalente indo-germânico 

Bildung – com ligação ao termo imagem -, designando a composição empírico-subjetiva 

que o homem necessariamente institui para existir e compreender-se como ser simbólico 

que cultiva a si próprio: 

 

A palavra alemã Bildung significa, genericamente, “cultura” e pode 

ser considerada o duplo germânico da palavra Kultur, de origem 

latina. Porém, Bildung remete a vários outros registros, em virtude, 

antes de tudo, de seu riquíssimo campo semântico: Bild, imagem, 

Einbildungskraft, imaginação, Ausbildung, desenvolvimento, 

Bildsamkeit, flexibilidade ou plasticidade, Vorbild, modelo, Nachbild, 

cópia, e Urbild, arquétipo. Utilizamos Bildung para falar no grau de 

“formação” de um indivíduo, um povo, uma língua, uma arte: e é a 

partir do horizonte da arte que se determina, no mais das vezes, 

Bildung. Sobretudo, a palavra alemã tem uma forte conotação 

pedagógica e designa a formação como processo. Por exemplo, os 

anos de juventude de Wilhelm Meister, no romance de Goethe, são 

seus Lehrjahre, seus anos de aprendizado, onde ele aprende somente 

uma coisa, sem dúvida decisiva: aprende a formar-se (sich bilden) 

(BERMAN, apud, SUAREZ, p. 193, 2005) 

 

 A associação entre o primado da imagem, em relação ao verbo, na constituição 

metafísica do simbólico – ou sistemas de significação -, assegura o já afirmado; a 

cumplicidade imagética que tem o logos, discurso estruturado a apresentar 

racionalmente as formas imateriais (idéias) de maneira processualmente inteligível; já a 

cultura cristã, associa ao Espírito Santo a representação figurativa da pomba e das 

labaredas no ar, revelando a figuração simbólica de tudo que escapa do campo 

perceptual no aparelho dos sentidos e ao consequente domínio inteligível, em contexto 

no qual os sujeitos dependiam exclusivamente de seus sentidos nus. Recorrendo ao 

filósofo e historiador germânico W. Jaeger, no rastreio do termo alemão Bildung, são 

apresentadas outras importantes contribuições para o entendimento do papel 

fundamental da imagem na formação humana, sempre ao contexto da cultura. Cita-se: 

 

La palabra alemana Bildung (formación, configuración) designa del 
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modo más intuitivo la esencia de la educación en el sentido griego y 

platónico. Contiene, al mismo tiempo, en sí, la configuración artística 

y plástica y la imagen, "idea" o "tipo" normativo que se cierne sobre la 

intimidad del artista (JAEGER, p. 11, 2001. a) 

 

 Não restam dúvidas de que a noção ou conceito de cultura, ente linguístico, diz 

respeito a um contexto simultaneamente concreto (existente) e existencial (imaginário), 

também indiciando uma função formadora e simbolizadora, responsável pelo cultivo 

que o homem faz de si mesmo e pelo direcionamento ético de suas futuras gerações. O 

contexto, ou ao menos todo o instituído, antecede ao sujeito, configurando os sistemas 

de significação responsáveis pela comunicação, transmissão e atualização das 

mentalidades e das práticas através do acúmulo de saberes e das novas experiências que 

proporcionam fatos sociais programados e inesperados. Como observado, na formação 

humana, no cultivo que se possa ter de si, sempre numa demarcação histórico-

geográfica, para a individualidade de um povo, destaca-se a língua e a arte em função 

simbólica. A saber, o horizonte simbólico acolhe a arte e a língua, que extrapola suas 

funções corriqueiras e se fazem poéticas; língua e arte são expressões que conformam a 

poesia (poiesis), promovendo não tão somente o utilitarismo do falar e dos instrumentos 

humanos, mas fundamentalmente toda expressão que possa ter o sentimento do sagrado 

em exaltação a qualquer transcedentalidade de uma divindade misteriosa, como quer a 

Igreja, ou como sempre fez o paganismo, reencontrando o sagrado nos fenômenos da 

natureza e sua configuração ao instante dos ciclos das estações (festas da colheita, do 

nascituro, de celebrações à guerra – que nunca avisa de sua chegada -, etc) e dos objetos 

de culto. 

 A fim de assegurar a dignidade não só da reflexão por imagem, como dos seus 

realizadores técnicos, para fora da auréola aristocrática que circunda a elitista atividade 

da pintura, uma verdadeira investigação das relações entre cultura e imagem, 

considerado o caráter existencial já ressaltado, deve buscar, um marco originário da 

celeuma. Como sabido, o trabalho manual é associado ao desprestigioso lugar das 

atividades ditas inferiores desde a Grécia arcaica - sociedade escravagista. Naquele 

contexto, o trabalho manual era realizado por servos e escravos, deixando os cidadãos 

gregos – homens nativos e de posses -, livres ao desenvolvimento de suas 

potencialidades físicas e intelectuais diversas. Tais características sócio-antropológicas 

que desvalorizam o trabalho manual podem ser mais bem encontradas evidenciando-se 

a destituição das evidências referenciais da função vital do rito para a realização de uma 

atividade produtiva. Na obra literária do filósofo ateniense Platão, O Banquete, narrativa 
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a partir da qual o mundo histórico Ocidental tem sua definição formal de poesia 

(poiésis), a sacerdotisa de Eros, é o caractere dramático que transmite para a sociedade 

ocidental, em sua historiografia, a mais intensa crítica e exposição do sentido do termo 

poiésis. Segue, portanto, uma breve análise do referido texto. 

 

1.2 - A Poesia e a Sacerdotisa no Espetáculo do Banquete de Platão: relações entre 

academia, arte, religião e cultura 

 

As percepções de mundo em sua dimensão histórica, como explicações da 

realidade, incluso da tentativa de tradução por entidades linguísticas do sentimento do 

sagrado, idealizado e nomeado por conceitos, são convenções que se dão por certa 

objetividade nomeada pré-existente ao sujeito humano, dita por realidade imanente. Tais 

pretensas objetivações da realidade, diz-se da idéia de fenômeno, aparência que se 

desvela aos sentidos por observação da imanência do mundo, do humano, das coisas, da 

natureza, sempre ao particular e ao geral, e deste para aquele. 

Corriqueiramente, a academia e a ciência em ordem tradicionalista a serviço de 

poderes sociais diversos, ao longo da história, procuraram destituir os variados saberes 

que seriam originários do povo em sua concepção popular, justapostos aos discursos 

científicos. O presente trabalho, na procura de desenvolver uma reflexão crítica a 

respeito de categoriais conceituais, tais como cultura, língua e imagem, fundamentos da 

comunicação social e da transmissão simbólica das instituições humanas através do uso 

de sistemas de codificação sígnica, metodologicamente, empreende um longo passo da 

volta a certa Grécia originária, ilha de pensamento, focando uma visada teórica 

multidisciplinar a respeito da obra filosófica “O Banquete” de Platão. A ciência e a 

filosofia contemporânea, ainda herdeiras da doutrina filosófica platônica, encontram-se 

implicitamente associadas a outros saberes, como a religião (ou mitologia), desde as 

proposições filosóficas (metafísicas, onto-téo-lógicas) que amparam e sustentam os 

pressupostos em que se sedimentam as bases de todo conhecimento que se pretende 

científico.  

Nesta secção, o presente documento propõe uma investigação a respeito da 

designação formal do termo poesia (do grego poiésis – comumente interpretado como 

criação) e de suas relações, presentes no discurso platônico, com a arte, a religião e a 

sabedoria de agentes sociais que representam ou podem ser identificados como 

marginais, ex-cêntricos ou mesmo, populares - em sua concepção mais desvalorizada e 
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subestimada sob o discurso eurocêntrico, filosófico e científico – ou dito por Gramsci 

como subalterno. Entretanto, sabido o é, que tais narrativas, destes sujeitos sociais de 

pequena expressão na historicidade oficial do Ocidente e suas instituições, foram então, 

designados por J. F. Lyotard como pequenas-narrativas, frente àqelas outras, narrativas-

mestras, a formar todo o ideário ocidental em sua diversidade discursiva (LYOTARD, 

2007). Há, ainda, pesquisadores de vivência mais atual, como S. Connor, a quem a 

condição contemporânea, dita por vezes como pós-moderna, devido à decorrência da 

falência das grandes ou mestras-narrativas – na vereda iniciada por Lyotard -, a afirmar, 

o predomínio das pequenas-narrativas ou pequenos-relatos, numa miríade de contos 

cujos protagonistas são sujeitos sociais de opacidade acentuada em meio à atomização 

das multidões e das massas dos grandes centros urbanos (CONNOR, 2004). De toda 

sorte, as relações entre cultura, arte, língua, imagem e sagrado, não são ingênuas, são 

antes, constitutivas e, por destaque da literatura filosófica platônica, logo se perceberá 

as implicações políticas da mudança de perspectiva pretendida, fazendo variar o ponto 

de vista metafísico do sujeito ideológico em ato, possibilitando nova tomada de antigos 

conceitos e noções, quiçá melhor adaptados ao instrumental critico da ciência. 

 

1.2.1. Antigas Novidades Encobertas: criação e ter a manha de fazer 

 

O homem é um animal simbólico, ser de cultura
41

. A consciência depende da 

habitação da linguagem para existir e construir sentido
42

, expresso sempre por um 

meio
43

. A técnica é um meio pelo qual o homem construiu a si mesmo através de sua 

jornada, como também o mundo em sua superfície sensível e as coisas, a partir de 

formas imaginadas e conformadas na matéria. Sabe-se que o vocábulo grego techné 

rigorosamente significa arte. Por sua vez, o termo arte, de origem latina, deriva do 

                                                 
41 Como proposto por E. Cassirer, a principal distinção do animal humano em relação aos demais animais, 

não diz respeito a pura e resolvida racionalidade, já que a razão, implica por vezes, descuido de si mesmo 

e dos demais, a saber, da própria condição humana. Seguindo rigorosamente as observações da biologia 

de seu tempo, Cassirer, baseado nas pesquisas do biólogo estoniano de origem alemã, Johannes von 

Uexkull, explicita que partindo de uma definição radical da biologia como ciência exata, Uexhull definia 

o organismo vivo dos animais como portadores de dois fundamentais sistemas, um receptor e um outro 

efetuador. Cassirer, todavia, questiona a validde deste círculo funcional, quando associado ao animal 

humano, e define que o ser humano possui um terceiro sistema que o afasta das reações mecânico-

motoras dos demais animais, o simbólico - ver Ensaio Sobre o Homem: Introdução a uma filosofia da 

cultura humanas, de Ernst Cassirer, Martins Fontes, São Paulo, 1997. 
42 Ver: A caminho da linguagem / Martin Heidegger; 2003. 
43 “Um meio é aquilo pelo que se faz e obtém alguma coisa. Chama-se causa o que tem como 

conseqüência um efeito. Todavia, causa não é apenas o que provoca um outro. Vale também como causa 

o fim com que determina o tipo de meio utilizado. Onde se perseguem fins, aplicam-se meios, onde reina 

a instrumentalidade, aí também impera a causalidade” (HEIDEGGER, p. 13, 2002). 
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radical ars
44

, que designa o movimento de articulação do punho e pulso próprio ao 

homem em distinção aos primatas
45

. Para os gregos, techné era um saber fazer mediador 

entre a ausência e a presença imediata – em verdade, mediada apenas pelos sentidos - de 

cada coisa para o homem grego arcaico, produtos da técnica, em seu modo próprio de 

ser no mundo. Paralelamente, a phísis, força criadora espontânea, por assim dizer, da 

natureza indômita, conformava a matéria do mundo em princípio livre sem interferência 

humana, sendo homem, sujeito de seu efeito e não do contrário. 

A techné e a phísis, são aspectos distintos de um mesmo fenômeno, permitem a 

passagem do não-ser ao ser, o que compreende a poiésis, por assim dizer, poesia.  

Enquanto a techné é um meio de desencobrimento pelo qual as formas vêm a dar-se a 

por no mundo por atitude humana, a phísis tem em si em mesma o princípio de 

desencobrimento. A techné é meio de desencobrimento sob pretenso domínio do 

homem. Desencobrir é tornar posto sob os olhos do homem as formas
46

 que somente 

estão de maneira velada; portanto, desvelar, ou de maneira vulgar, descobrir e 

interpretar formas simbólicas, idéias, entidades linguísticas e imaginárias. A este 

                                                 
44 Consultar BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. Ed. Ática, 2004. Mais especificamente as páginas 13-

22.  
45 Como dito pelo filósofo Vilém Flusser, no capítulo Forma e Material, do seu livro “O Mundo 

Codificado. São Paulo: Cosac Naify, 2010. Segundo as considerações de Flusser respeito das 

transformações impostas ao mundo em sua superfície e aos materiais da natureza extraídos: “Uma vez 

que as mãos humanas, assim como as mãos dos primatas são órgãos (Organe) próprios para girar 

(Wendem) coisas (e entende-se o ato de girar, virar, como uma informação herdada geneticamente), 

podemos considerar as ferramentas, as máquinas e os eletrônicos como imitação das mãos como próteses 

que ampliam as informações herdadas geneticamente, graças as informações culturais, adquiridas” 

(FLUSSER, p. 36). 
46 Aqui, explicita-se que o vocábulo forma, vem do grego idea (idéia), nos termos do filósofo Platão. A 

partir do texto do prof. Henrique Murachco, de suas pesquisas lingüísticas da língua grega, o termo 

técnica (techné), designava o fenômeno entendido por arte. Entretanto, em suas investigações, descobre-

se que a origem do termo é balizada por mais dois outros vocábulos, a saber: eidos – idea – techne. O 

latinos traduziram idea (idéia), por forma e tal termo é referente à expressão “ver com os olhos da mente” 

e não “pousar com os olhos em” (MURACHCO, p. 09, revista Hypnos, ano 3, n.º 04, São Paulo, Ed. 

Palas Athena). Portanto, ver na consciência através da criação figurativa da imaginação na mente. Assim, 

Platão considerava as formas imaginadas, as idéias, eternas. Considera-se então, a forma material, matéria 

sensível do mundo como aparência, do grego fenômeno. Desde a Grécia antiga a metáfora privilegiada 

para o conhecimento foi a visão; a visão de mundo que a teoria oferece, permite perceber com os olhos 

carnais, fenômenos no mundo e, com os olhos da mente ou do espírito, fenômenos psíquicos, através do 

movimento da consciência. Teoria, por sua vez, deriva do verbo grego ver, e, por tradição acadêmica, há 

uma tendência a vislumbrar conceitualmente a consciência como mero instrumento humano, faculdade ou 

atributo do espírito. A consciência, entretanto, é sempre consciência de alguma coisa, instância do ser. A 

teoria do ser oferece, em Ponty e em Sartre, interessantes observações a respeito do conhecimento 

científico e da liberdade da consciência. Para Ponty, a visão de vôo rasante da ciência, incapaz de ater-se 

a contemplação, impõe essa mesma perspectiva veloz ao homem. Para Sartre a consciência é um vento 

em direção ao nada, lançada ao mundo – ao fim da existência, a morte científica da matéria e sua 

decomposição; o próprio Sartre foi um homem declaradamente ateu, mas crente nas ações e atitudes dos 

próprios homens. Ver, respectivamente “O Existencialismo é um humanismo”, in. SARTRE, Jean-Paul & 

Heidegger, Martim: – 1ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1973. – (Os Pensadores), posteriormente, “O olho 

e o espírito”, in Merleau-Ponty, Maurice; seleção de textos de Marilena Chauí. – São Paulo: Abril 

Cultural, 1980 (os pensadores).  
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fenômeno, certamente cognitivo e de apreensão na consciência por meio dos sentidos, 

os gregos designavam por alethéia, o descoberto. Do descoberto, aparece a verdade 

(veritas), como a correta interpretação daquilo que se representa, assim os latinos 

traduziram e compreenderam
47

. Poesia é criação
48

, movimento em constante liberdade e 

risco de esvair-se à manipulação do homem, de escapar ao seu domínio; há sempre o 

risco de que o objeto da técnica escape ao domínio de seu usuário, provocando 

resultados inesperados nas atividades do homem. Poesia não é repetição de qualquer 

ritmo ou movimento, mas é sempre uma ação criadora – mesmo que o trabalho do corpo 

seja ritualizado, no corpo, há de ter criatividade adaptativa. Todos os artistas são 

criadores, portanto, com rigor, o poeta é o criador da língua falada e da escrita – caso se 

considere, inicialmente, que o termo apenas se aplica ao sujeito operatório do verbo. 

Quando os sentidos do homem percebem e reconhecem a criação na natureza ou mesmo 

no encontro com outros homens: “quando a poesia acontece como uma condensação do 

acaso ou é uma cristalização de poderes e circunstâncias alheios à vontade criadora do 

poeta” (PAZ, p. 16, 1982), este se encontra diante do poético. A natureza indômita é 

autopoiética
49

, cria e transforma-se espontaneamente, por ação de forças e sistemas que 

se auto-organizam.  

Desde que há cultura
50

 e sociedade, tecnicamente estruturada e ordenada 

mediante práxis e linguagem há a imagem. A imagem é o sonho de permanecer ante a 

                                                 
47 Ver “A questão da técnica” in HEIDEGGER, Martim. Ensaios e Conferências, Ed Vozes, Petrópolis, 

2002. Entretanto, caso se observe cuidadosamente tal proposição, fica evidenciado que a verdade, então, 

desde sempre possuiu caráter relacional, individual ou partilhado por um grupo que se orienta por mesma 

crença ou ideal. O argumento da “verdade absoluta” foi desde sempre, uma armadilha epistemológica do 

discurso eurocêntrico da ciência e da filosofia, sob forte influência da teologia medieval, que propunha ao 

signo Deus, e tudo mais que a ele estivesse relacionado, caráter absoluto. 
48 Platão – O BANQUETE. Definição formal de poesia, através da personagem Diotima, a sacerdotisa da 

Mantinéia.  
49 Ver MATURANA R, Umberto. A ontologia da realidade; Cristina Magro, Miriam Graciano e Nelson 

Vaz; organizadores. – Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997. Auto-poiético, sistema biológico montado por 

Maturana para definir e explicar o que é a vida. Um objeto formal da neurobiologia, mas ao mesmo 

tempo, uma revolução no sentido da própria biologia, já que retoma o criacionismo, desta vez ateu, com o 

oferecimento ritual de provas científicas referentes ao inexplicável fenômeno da vida de organismos auto-

gerativos, cuja sobrevivência depende diretamente de constante auto-gestão e re-criação de sua própria 

constituição orgânica. 
50Consultar Marilena Chauí (Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil. 6ª ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1994) para a qual a palavra cultura derivada do verbo latim colere, e se relaciona a 

prática de cuidado da natureza, donde cultivo, de plantas, portanto, agricultura. Sendo que, 

posteriormente, passou a designar a atividade também desenvolvida junto às crianças, pratica de cultivo 

da vida psíquica, educação formal, donde puericultura, e culto, na celebração aos deuses – como diz 

Raymond Williams (Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade, SP. Ed Boitempo, 2007). 

Assim compreende-se que cultura era para os gregos, uma espécie de segunda natureza, instrumento do 

espírito do homem, os idéias para os quais apontavam todo o complexo da formação sócio-cognitiva de 

um sujeito, paidéia. 
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fluidez do tempo
51

 e nasce da vontade de perpetuação e participação do homem no 

mundo, conexão entre o homem e o mundo, superfície à superfície. O sagrado estava na 

imagem para os povos da antiguidade, tanto quanto estava na palavra. Falar sobre a 

coisa era propriamente evocá-la e não representá-la, tornar presente. Portanto, a língua 

nativa é um meio de comunicação social, transmissão de informação e conhecimento, 

envolvendo ao homem na realidade que a partir dela se forma ontologicamente e na qual 

é, então, por processos vívidos das atitudes dos homens, constantemente modificada. O 

espetáculo, desde a antiguidade, constituído de maneira ritualística, pode ser 

compreendido como o primeiro meio de comunicação massivo dos povos, 

proporcionando conservação da ordem estabelecida ou mesmo sua contestação
52

. A 

                                                 
51 Ver Régis Debray (Vida e Morte da Imagem: uma história de olhar no Ocidente – Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1993), que em sua teoria da imagem distingue diferentes formas de imagem. Há imagens-mentais, 

que perpetuam na memória individual do homem e coletiva nos contextos do mundo histórico das 

sociedades. A morte, para Debray, foi a primeira experiência estética e religiosa do animal humano, 

simultaneamente; a visão da passagem do corpo de um companheiro de grupo ao disforme cadáver. A 

produção de imagens sempre esteve ligada a morte e as cerimônias fúnebres; o corpo mumificado no 

antigo Egito, obra de arte. Na teoria de Debray, as imagens são encontradas na memória histórica do 

mundo, obras de historicidade própria.  Considera-se então, a dicotomia entre imagem-mental, na mente, 

e imagem-material, numa dada superfície - entretanto, é possível compreender que haja uma superfície na 

visão de idéias, do mundo imaginado, das imagens na faculdade do imaginário, por intermédio da 

imaginação.  O filósofo Vilém Flusser perguntou pela imagem e respondeu em uma expressão que 

designa a síntese da teoria da imagem na sua filosofia. Para Flusser, “imagem é superfície”, pois este 

considera a corrente perspectivista da teoria da imagem, em sua própria filosofia – (consultar FLUSSER, 

Vilém: Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia – Rio de Janeiro: Sinergia 

Relume Dandará, 2009). As observações anteriores possibilitam aproximação ao artigo de Renato da 

Silveira que, ao apresentar uma introdução à teoria da imagem de Pierre Francastel, oferece uma 

taxonomia de grupos ou categorias de teóricos da imagem, agrupados por diferentes características a 

partir de suas teorias da imagem. Flusser, não estaria perfeitamente enquadrado em nenhuma categoria 

precisa, apresentando sua teoria, maior liberdade teórica e assim, mantendo mais distanciadas as taliscas 

que engaiolam o pensamento. Ver o artigo de Renato da Silveira: “A ordem visual (uma introdução à 

teoria da imagem em Pierre Francastel), in. As formas do sentido (estudos em Estética da Comunicação / 

Monclar Valverde (org.) – Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  
52 Ver artigo de Renato da Silveira (A Noção de Espetáculo Através dos Tempos: por uma abordagem 

multidisciplinar). No documento, Silveira apresenta seu característico rigor antropológico ao propor uma 

noção de espetáculo mais abrangente do que aquela adotada pelos teóricos do pós-modernismo, que 

teriam se apropriado de maneira inadequada do conceito de espetáculo exposto por Gui Debord em seu A 

sociedade do Espetáculo. Debord estaria apontando, na designação formal do conceito, o moderno 

espetáculo enquanto fenômeno social da indústria cultural orientada por uma lógica capitalista. O 

espetáculo, em sua própria consumação, acontece sob forma de cerimônia, portanto, sob processo 

estruturante de ordenação social, produto de uma cultura instrumentalizada, um acto técnico, idealizado e 

tornado instrumento ideológico para difundir comportamentos através da imagem programada e 

transmitida conjuntamente entre todos os meios, em rede, da indústria cultural - esta é a visão de Debord. 

Compreende-se a deriva conceitual do termo massa, para referir-se aos homens no corpo social, estes são 

pensados como matéria prima das manobras ideológicas a serem modelados pelos punhos do Estado ou 

pela vontade de Deus. Silveira argumenta que muito antes de tal fenômeno social, o espetáculo já 

funcionava como fenômeno mediador entre as designações de um estado ordenado e instituído de uma 

sociedade e os diferentes grupos humanos de um dado contexto geográfico, nacional e histórico. Sob 

ordem espetacular, toda cerimônia requer ritualismo. O rito espetacular é ambivalente, funciona tanto 

para a conservação, quanto para a subversão da ordem estabelecida. Entretanto, verifica-se mesmo, ao 

longo dos exemplos oferecidos por Silveira, que o fator de conservação, quando predominante e 

instrumentalizado pelo estado vigente, torna-se, pois, instrumento ideológico dos poderosos e das elites. 

Entretanto, o homem, em sua constante revolução pessoal, no existir contestatório, encontra maneiras de 
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práxis do rito espetacular é uma atividade de ação coletiva, de participação, depende de 

um habitus – repetição de gestos e atitudes técnicas, trabalho voltado ao domínio do 

corpo, com influência de causas também psicológicas e ações psicomotoras (MAUSS, 

2003).  

Se a técnica como elemento da cultura, expõe de maneira intrincada a relação 

causa-efeito e a instrumentalidade dos meios para a obtenção daquilo ao que o homem 

visa por fim, trata-se de referência à causalidade aristotélica. Heidegger explica a 

causalidade aristotélica a partir do exemplo da produção material de um cálice de prata. 

Da causalidade, se distingue quatro causas, que nomeadamente são: causa materialis, “o 

material, a matéria de que se faz um cálice de prata” (ibid, . 13); causa formalis, “a 

forma, a figura em se insere o material” (ibid, p. 13; causa finalis, “o fim, por exemplo, 

o culto do sacrifício que determina a forma e a matéria do cálice usado” (ibid, p. 13); e a 

causa efficiens, “o ourives que produz o efeito, o cálice realizado, pronto” (ibid, p. 13). 

A técnica, então, aparece ao homem como um meio, uma noção da qual participa o 

próprio corpo, ferramentas (e o próprio uso operatório do corpo) reconduzindo as quatro 

causa à instrumentalidade – as quatro causas, ajuntadas em cadeia, são no conjunto de 

suas instâncias em singular, um instrumento. Heidegger questiona o valor de certeza das 

quatro causas, afirmando que as quatro causas pertencem uma à outra numa coerência, 

daí sua indissociabilidade, orientando à vigência da ação que consuma. Sua atenção 

volta-se para a última causa, efficiens, a qual “há muito tempo costuma-se conceber 

concebem como eficiente” (ibid, p. 13). Ao que se diz: “Ser eficiente significa, aqui, 

alcançar, obter resultados e efeitos” (ibid, p. 14).  

O interessante a este trabalho é perceber que as quatro causas, a matéria, a 

forma, o fim, e a ação humana que produz o efeito e configura ao objeto da técnica, 

constituem uma estrutura lógica de produção dos tempos de Aristóteles. As quatro 

causas, a saber, estruturavam um arcaico aparelho social de produção, dotando o 

pensamento e a polis de um sistema que se antecipava a qualquer necessidade produtiva, 

fosse de âmbito intelectual especulativo – ao lidar com a matéria do pensamento, “o 

pensamento” ou fenômenos observados, ao que os gregos recorriam ao logos, mas este, 

sempre dependente de suporte material audível (oralidade), visível (escrita e gestos) e 

idealizado (a coisa imaginada), quando da experiência do desencobrimento cognoscível 

                                                                                                                                               
expor criticas ao estado de ordem que vigora. Tais atividades de contestação acontecem nos chamados 

“rituais de inversão”, subvertendo e desestabilizando a ordem social momentaneamente. A perspectiva 

teórica ritualística proporciona uma reflexão voltada para a prática, o hábitus, e para estética, 

considerando que o contexto e os agentes de produção e recepção do ritual interdependem. 
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da alethéia, mediante, certamente, apresentação de imagem à consciência. Fosse, 

igualmente, de ordem prática, do âmbito de uma situação concreta, na fabricação de 

objetos que produzidos, consumados, as quatro causas enquanto aparelho disponível 

destinavam-se a realização de uma atividade que precedia a sua realização, o que se 

entende por causa finallis, nada mais é que a demanda social da própria manutenção da 

vida coletiva da polis. Sendo a causa finallis um culto, como no caso do exemplo 

oferecido por Heidegger – um cálice sacrificial de prata - , o aparelho produtivo da polis 

arcaica, estrutura social disponível, conformaria na prata uma idéia de cálice, sendo o 

fim a guerra, toda a estrutura produtiva que se apresenta, implicitamente as quatro 

causas, iria proceder de outra maneira, a começar pela escolha do material, seguida da 

forma a ser informada na matéria – que resulta, por assim dizer, no design do objeto, de 

acordo seu uso, ao que se destina, seu fim -, e por último, todo o procedimento e ação de 

trabalho.  

Assim exposto, compreende-se que a proposta deste trabalho, procura afastar-se 

das chamadas ideações “robinsonadas” 
53

 (MARX, 1999), que tentam a todo custo 

exaltar certa pureza de pensamento – o que se sabe psicologicamente impossível, 

imaginando o homem, de maneira isolada da sociedade que o fundamenta enquanto ser. 

O recurso literário da linguagem da filosofia não deve, nem pode perpetuar com 

o hermetismo e o protecionismo do saber que se quer acadêmico. É preciso dotar os 

contextos históricos de Sócrates, Platão e Aristóteles, da presença de vida social intensa. 

Não somente daquela a qual os registros históricos já oferecem, quase sempre focando 

os proeminentes personagens socais, mas da vida dos populares, a saber, é preciso 

reconstituir a polis imaginária de Platão dotando-a de escravos, servos, trabalhadores e 

estrangeiros, todos os marginalizados natimortos da história; e assim, destituindo aquela 

representação perpetuada no tempo pelo ateniense. A partir das quatro causas, como 

exemplo, pode-se considerar quatro etapas produtivas; a escolha e aquisição da matéria 

prima na natureza; a forma, fundamento simbólico que configura a realidade figurativa; 

o fim ou finalidade, a demanda que se precipita da dinâmica social; o especialista – o 

técnico, que realiza um trabalho especializado. Assim, vestígios de vida começam a 

                                                 

53 Referência ao personagem literário Robinson Crusoé (1719), do escritor inglês Daniel Defoe; Crusoé, 

homem adulto, branco, de fato uma representação do sujeito centro-europeu de seu tempo, que após o 

naufrágio do navio em que se encontrava, torna-se habitante solitário de uma ilha do Pacífico. Sua única e 

esporádica companhia humana é o nativo, por ele designado, como Sexta-Feira (Friday – no original em 

inglês), dia da semana no qual se deu o primeiro contato entre ambos. 
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surgir em toda a polis arcaica, com sua produção intensa e comércio de utensílios para o 

cotidiano, como também o preparo diário de comida, o vai e vem da população escrava 

em suas obrigações servis. Considerar, igualmente, a manutenção periódica das 

celebrações religiosas, o culto aos deuses, a manutenção da estabilidade social por 

intermédio do rito. 

A grande constelação de termos acima citada requer um avanço cauteloso para 

movimentar o pensamento a respeito das reflexões por vir. Sabe-se que a definição do 

termo poiésis, tal como chegou até os dias contemporâneos é um dos espólios do 

pensador grego Platão. Em sua obra intitulada “O Banquete” 
54

, o filósofo apresenta a 

narrativa de Sócrates – seu mentor, de fontes históricas até então indeterminadas a 

respeito de sua real existência, que juntamente com outros homens interessados em 

filosofia, discutem a respeito da natureza do Amor, simbolizado na figura do deus grego 

Eros. Em tal diálogo platônico, o aparecimento do termo poiésis (poesia) nasce para o 

mundo histórico através da personagem Diotima, identificada através das falas de 

Sócrates, como sendo uma sacerdotisa oriunda da Mantinéia, com a qual o filósofo 

ainda jovem, teria com ela estado a discorrer e a aprender sobre o amor – todavia, é 

questionado que Sócrates mantivera-se casto, a partir dos dizeres de Platão, até sua 

morte. Das passagens textuais que revela a pouca historicidade a respeito da sacerdotisa, 

sabe-se que esta havia consagrado rituais a fim de manter afastada a peste por dez anos 

sobre a cidade de Atenas. Diotima, apesar de suas atitudes prestigiosas, tem sua posição 

na história da filosofia e da poesia ocidental pouco observada, fantasmagoria histórica. 

  

1.2.2. O Pós-Moderno e o Ex-Cêntrico: relações de mundos imaginados 

 

Na contemporaneidade, sociedade já instrumentalizada e de muitas categorias 

sobrepostas, tais como da informação, da comunicação de massas e em rede, até mesmo 

do espetáculo (debordiano) ou da imagem-técnica, uma concepção corrente do saber 

acadêmico volta-se para sua produção bibliográfica como uma contação de relatos, 

                                                 
54 “Literalmente, “jantar coletivo. Depois da refeição propriamente dita é que havia o simpósio, i. e., 

“bebida em conjunto”, acompanhado das mais variadas diversões entre as quais as competições literárias. 

(N. do T)”, p. 13. Platão: seleção de textos e notas de José Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e João da 

Cruz Costa – 1ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1972. – (Os Pensadores). O que já caracteriza a ritualística 

da educação grega à mesa, ao comer, mais especificamente a uma classe social, diferenciada como elite 

da polis, e que manifestava grande sentimento de pertença e na crença de seus mitos – pela evocação do 

deus Dionísio e, em seus ritos, na própria ordem das ações que resulta na evocação do deus, na libação 

em sua honra, na disposição das poltronas da sala de Agatão, recinto em que acontece o banquete e o 

simpósio, em formato de ferradura, em associação a letra “ômega” do alfabeto grego.  
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narrativas pequenas, muitas vezes, amparadas naquilo que se compreendeu como 

grandes narrativas ou mestras. Tal maneira de encarar a produção acadêmica, como quer 

alguns, pós-moderna, apresenta e desdobra outras categorias conceituais como ex-

cêntrico, termo voltado à interpretação de fenômenos artísticos expressos na veiculação 

de produtos da indústria cultural, priorizando, a representação de personagens e práticas 

de grupos sociais em desacordo com as formas de manutenção ou conservação da 

ordem, então, hegemônicas. 

O pós-moderno de Lyotard se auto-explica, um conceito de operação relacional, 

que se adianta ao futuro, mas encontra-se inextricavelmente preso ao passado, o pré-fixo 

pós, o atrela a um contexto. O pós-moderno é algo indefinido e está, na 

contemporaneidade, em seu além. É o futuro velho da modernidade, metáfora teórica 

enquanto investigação da episteme: o recorte de estudo lingüístico, econômico e político 

de um pesquisador e, ou qualquer outra área do conhecimento acadêmico está sempre 

atrelado a outras instituições humanas, como o governo que encomenda a pesquisa – no 

caso o trabalho intitulado  “O Pós-Moderno”. Todas as instituições humanas estão 

sempre contextualizadas num lugar e no tempo. 

A categoria do ex-cêntrico (termo que aponta seu sentido para marginal e 

periférico) é uma expressão que, instrumentalizada, concorre socialmente para uma ação 

de violência da compreensão da episteme e uma arbitrariedade histórica. O 

aparecimento de personagens, como quer a pesquisadora canadense Linda Hutcheon (no 

seu Poética do Pós-Modernismo), “ex-cêntricos”, partindo da análise da representação 

de personagens protagonistas ou não, em narrativas ambientadas em cenários históricos 

passados, definidos como meta ficção-historiográfica, não é um fenômeno recente. A 

categoria do ex-cêntrico, como proposta, delimita um recorte crítico voltado para a 

análise da produção de grupos sociais discordantes com a ordem do contexto pós 

Segunda Guerra, tais como o movimento negro norte-americano, o movimento hippie e 

o feminismo, ainda na década de 1960, no século XX.  

O termo ex-cêntrico, implicitamente, destaca a noção de centro como agente 

organizador do pensamento, em detrimento de tudo aquilo que é marginal ou periférico, 

portanto, que do centro não participa ou não está em comunhão. Entretanto, todo centro 

é sempre relacional 
55

. Periferia e centro são interdependentes, o ex-cêntrico, marginal 

                                                 
55 Como observado por Jacks Lakoff e Johnson em seu livro Metáfors We Life By, consultado nas 

versões em língua inglesa e espanhola. As metáforas presentes na fala corriqueira, do dia a dia, ajudam a 

criar noções orientacionais de tempo e de espaço, sempre atreladas a um determinado contexto específico, 

ambiente ou cenário exterior; o mundo sensível com seus objetos interfere diretamente na relação entre o 
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ou periférico – exterior ao centro, somente pode ser delimitado, para fins de qualquer 

crítica e análise por redução eidética – redução ao campo das idéias. Circundando, deste 

modo, centro e periferia oferecem, por assim dizer, diferentes visões que partem do 

homem enquanto este é sensível ao mundo, destacando, inclusive, que o lugar de cada 

indivíduo na realidade de um contexto exerce influência de base para toda e qualquer 

visada lançada ao mundo. Explicita-se então, que diferentes e relativas centralidades 

podem ser estabelecidas de acordo ao homem e seu entorno. A personagem Diotima – 

fictícia ou não, em sua condição de mulher estrangeira no contexto histórico da 

democracia grega, é um exemplo da importância da presença de figuras 

desestabilizadoras diversas, do diálogo com a diferença, entre saberes diversos, para a 

renovação de todo o quadro social, especificamente – para fins deste estudo, no que se 

relaciona às artes, a poesia e ao conhecimento científico: “não espere nada do centro se 

a periferia está morta” – proclamava um jovem cantor de uma metrópole portuária do 

terceiro mundo
56

. Se centro e periferia são interdependentes e, em verdade, relacionais, 

a posição periférica, se reconhecida e aceita, também se orienta para um centro em 

função de uma margem e ou periferia, delimitada na forma do olhar histórico do sujeito 

da ciência, na forma simbólica da perspectiva artificial como posição ontológica do 

sujeito ideológico centro-europeu, visão de mundo de cada homem – em geral, portanto, 

sua tradicional teoria.
57

 

 

 

                                                                                                                                               
ser e o ser das coisas, entre o eu e as coisas que não sou eu, mas com as quais o homem dialoga e se 

relaciona. As metáforas orientam ao individuo numa possibilidade de ação em um lugar, enquanto pessoa 

no mundo, ontologicamente falando. Também orientam diretamente a relação do corpo do homem no 

espaço físico que o rodeia. Ver Lakoff G, Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of 

Chicago Press. 2003. 
56 Frase da música Destruindo a camada de ozônio, no álbum Guentando a ôia, do grupo Mundo Livre 

S/A, representantes do movimento Mangue Bit, na cidade de Recife na década de 1990.  
57 Observado por Lévy Strauss, em seu ensaio “As Estruturas Dualistas Existem?”, do seu livro 

Antropologia Estrutural. Ao analisar desenhos que apresentavam a disposição geográfica da aldeia, 

nativos indígenas de gerações etárias diferentes apresentaram distintas descrições para a disposição da 

organização das construções da aldeia e do terreno de moradia ao seu redor no espaço – como 

representado nas figuras do artigo. Para os mais velhos a aldeia tinha um tipo de organização espacial, 

para o mais jovens, era outro o modelo apontado. Ambos os grupos, convivendo no mesmo contexto. Os 

assim chamados “da parte de cima”, grupo ao qual pertenciam os indígenas mais velhos, poderiam ser 

apontados, comumente, como sendo a elite.  Estes reconheciam um centro. Identificaram-se com a outra 

figura, os indivíduos da metade “de baixo”, mais jovens e, que poderiam ser facilmente designados por 

periféricos ou marginais, visto que  suas moradias ocupam até os terrenos do limite exterior da aldeia e da 

mata. A segunda figura, em sua disposição espacial também organizava um centro. Ambas os desenhos, 

ambas as representações devem ser consideradas. As duas metades estão uma para a outra, em constante 

desacordo mediado nas fronteiras invisíveis e de energia instável em suas relações. Centro e periferia se 

entrecruzam e são relacionais a um contexto histórico geográfico e ao movimento do modo de vida de um 

indivíduo (LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Ed. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 

1975.  
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1.3. O Banquete: comendo pelas beiradas  

 

No diálogo platônico que dá nome a esta seção do presente documento, a 

narrativa escrita e apresentada revela-se fragmentária na linearidade temporal de sua 

diegese. O banquete – literalmente, jantar coletivo, teria ocorrido anos antes do presente 

momento em que o personagem Apolodoro começa a conduzir a narrativa dos fatos. 

Apolodoro – que não caminha sozinho, mas seu acompanhante mantém-se não 

identificado, por sua vez, é interpelado por outro personagem (identificado por Glauco) 

que o chama pelo termo “falerino”, habitante de Falero, região portuária próxima a polis 

de Atenas, a 6 km da cidade, ao sul do Pireu, principal porto ateniense no séc. VI a. C. 

O falerino, ao ser assim chamado, revela em suas falas algum sentimento de pertença à 

localidade que habita e antes de iniciar o seu relato a respeito do que sabe, referente ao 

antigo evento do banquete, diz mesmo ser um indivíduo pertencente a outro grupo que 

não aquele ao qual seu interlocutor o distingue. Tal grupo referido por Apolodoro é 

identificado em sua fala como sendo composto por comerciantes, homens ricos, 

cidadãos atenienses – grupo ao qual o interlocutor de Apolodoro também é identificado. 

Nas falas do personagem Apolodoro, verifica-se seu sentimento de pertença a Falero em 

distinção para com os habitantes de Atenas. Configura-se assim, na narrativa platônica, 

a condição periférica/marginal de Apolodoro – na realidade diegética, e sua condição 

simultaneamente ex-cêntrica, como querem os teóricos do pós-modernismo ao observá-

lo em vias de um personagem de bibliografia filosófica, portanto, produto de literatura 

acadêmica.  

Homem do porto, região de fronteiras das terras da Hélade a perder-se no mar, 

Apolodoro diz que o banquete teria ocorrido anos antes, ainda em tempo de sua 

juventude e que, ele próprio, tomou conhecimento do evento através dos relatos de um 

outro (Aristodemo, de Cidateneão – conferindo certa fronteira até as extensões do 

imaginário da personagem, já que tudo que dizes, tem fundamento por fonte já 

secundária, no imaginário e na memória, na extensão do conhecimento prévio que o 

mesmo pudesse ter a respeito de Aristodemo)
58

. Destas proposições configuram-se as 

                                                 
58 Da fala de Apolodoro ao recordar-se do que lhe contou outro personagem a respeito do banquete, 

destaca-se: “Foi um certo Aristodemo, de Cidateneão, pequeno, sempre descalço; ele assistira à reunião, 

amante de Sócrates que era, dos mais fervorosos ao meu ver” – p. 15. Destaca-se também, a nota do 

tradutor que explicita o fascínio que Sócrates exercia sobre os demais. Tal fascínio pode ser comprovado 

na citação de que Aristodemo caminhava sempre descalço, imitando a maneira do próprio Sócrates. Ver 

PLATÃO. Diálogos ; tradução de José Cavalcante de Sousa, Jorge Paleikat e João Curz Costa. – 1ª ed. – 

São Paulo: Nova Cultural, 1978 – (Os Pensadores). 
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seguintes observações: os personagens “ex-cêntricos” na construção do discurso 

platônico são integrantes essências, deles, surge a possibilidade de diálogo (dois logos) 

na legitimação do próprio discurso filosófico em “O Banquete”, a fragmentação de sua 

narrativa no plano diegético apresenta semelhança ao que se designa por meta-ficção 

historiográfica - narrativa ambientada em cenário histórico passado -, e, por fim, o 

reconhecimento de saberes outros, além do conhecimento acadêmico, propriamente 

dito, para a constituição das observações do próprio Platão e fundamentação de sua 

teoria, de sua maiêutica socrática e episteme. 

 

1.3.1. A Sacerdotisa Trickster e a Confissão do Amor: rituais de traquinagem  

 

As duas primeiras observações anteriores oferecem outra aproximação para com 

as reflexões do que se pretende narrativa de meta-ficção historiográfica, expressão 

conceitual que designa narrativas ambientadas por personagens ex-cêntricos em um 

tempo histórico passado. O termo “ex-cêntrico”, enquanto categoria conceitual torna-se 

bastante arbitrário quando se observa criticamente o recorte sempre relacional entre 

centro e periferia. No que diz respeito à narrativa platônica, os dados históricos do 

contexto e das formas sociais no momento histórico da sociedade ateniense em 

contraposição ao contexto imaginado, idealizado e representado na obra “O Banquete”, 

revelam indícios da consideração do próprio filósofo sobre outras formas de 

conhecimento que não aquelas demarcadas pela academia
59

. A terceira observação, 

além de validar ambas as primeiras, evoca a presença de uma personagem feminina – 

sabe-se que a condição da mulher na sociedade democrática ateniense era muito distinta 

da condição dos homens, não constituindo sequer o direito de cidadania -, situação 

agravada por sua condição de estrangeira residindo em terras outras que não das quais 

era nativa (Diotima é reconhecida como sendo originária da Mantinéia, outra localidade 

grega que não a polis de Atenas), e, por fim, sacerdotisa, com o domínio de práticas 

mágico/religiosas no exercício de rituais reconhecidamente aceitos pela sociedade. 

                                                 
59  “... na verdade a democracia ateniense apresentava sérias limitações. Em primeiro lugar, nem todos 

podiam participar dos debates na Assembléia: apenas os que possuíam direito de cidadania. Essa 

discriminação política excluía das relações a maior parte dos habitantes da polis: as mulheres, os 

estrangeiros, os escravos. Em conseqüência, constituía uma minoria o demos (o povo) que assumira o 

poder em Atenas.” – p. 03, introdução a edição Diálogos / Platão: sleção de textos e notas de José 

Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e João da Cruz Costa – 5ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. – (Os 

Pensadores). 
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Neste sentido, a importância de saberes outros, além dos saberes acadêmicos, é 

enfatizada.  

A partir das considerações acima, fica evidenciado: o saber acadêmico 

contemporâneo, herdeiro da tradição do academicismo originário na Grécia, atingiu seu 

apogeu com os pensadores escolásticos da Idade Média, fossem teólogos ou filósofos, e 

estes sempre estiveram ligados direta ou indiretamente a toda produção de 

conhecimento do mundo ocidental. Diz-se que: os intelectuais da academia ocidental 

são fruto de uma tradição elitista de escribas que privilegia a palavra escrita, condição 

que constantemente necessita ser criticamente analisada (SILVEIRA, 2011).    

O exercício legítimo das práticas sacerdotais de Diotima é seguramente 

reconhecido nos relatos platônicos. Sabe-se, pois, que em todos os tempos a práxis da 

magia e da religião exigiu o rito. “Respiração da sociedade”
60

, o rito é uma forma social 

mais duradoura que o discurso, conformando diferentes saberes e funcionando como 

evento social da comunhão de homens em participação. Torna-se premente a exposição 

de idéias mais precisas a respeito do rito e de seu papel nas diferentes sociedades. Para 

tanto, além de evidenciar o caráter ritualístico em torno dos eventos do banquete, 

considera-se o caráter espetacular do rito. 

Em seu denso artigo no rastreio da origem do rito espetacular, o historiador e 

etnólogo Renato da Silveira oferece uma abrangente visão a respeito da função do rito 

nas sociedades. Segundo Silveira, o rito nasce como práxis de adoração do sagrado 

mítico/religioso (vale ressaltar que o sagrado não se desencobre somente em práticas 

religiosas ou mágicas), simultaneamente estabilizando e promovendo a transmissão de 

conhecimentos próprios ao trabalho e sobrevivência de um grupo humano. O ritual, em 

seu caráter de cerimônia, é compreendido como o primeiro meio de comunicação 

massivo dos povos antigos, exigindo periodicidade de execução para a conservação da 

ordem social estabelecida. Fossem cerimônias públicas do estado vigente, ou rituais 

estritamente restritos aos indivíduos de determinado círculo estreito, o rito exige de seus 

participantes aquilo que se denomina por atitude espetacular, ações de homens num 

dado contexto, com cenografia e papéis de atuação bem definidos, mais propriamente, o 

objeto de estudo da etnocenologia. O rito espetacular, compreendido em grandes festas 

de adoração aos deuses, cerimônias de exibição de poder dos cargos públicos e 

políticos, cerimônias funerárias ou mesmo celebrações de lazer ordenadas ou não pela 

                                                 
60 Ver introdução de Roberto Motta, in “Os Ritos Profanos / Claude Riviére. – Petrópolis, RJ: Vozes, 

1996. 
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indústria cultural - já na contemporaneidade, arregimenta diferentes setores de uma 

sociedade, não somente aqueles ligados diretamente as práticas míticas, religiosas, do 

entretenimento ou da comunicação social. O rito é uma prática estruturante do corpo 

coletivo da sociedade, trabalho e celebração em grupo, além de proporcionar 

experiências que sedimentam normas e valores, ou mesmo experiências contestatórias 

das condutas cotidianamente estabelecidas. Destaca-se também, seu papel enquanto 

meio para levar as massas à catarse, proporcionando um cuidado aos traumas psíquicos. 

Os ritos, quando em casos em que arregimenta forças contestatórias, são 

antropologicamente designados como “rituais de inversão”, categoria ritual em que a 

ordem social vigente é questionada, podendo mesmo, ser subvertida (SILVEIRA, 2011).  

O que fica caracterizado é que Diotima e o amor, ou seu gênio, representado 

pelo deus grego Eros, correspondem respectivamente a uma sacerdotisa e uma entidade 

trickster
61

. Os sacerdotes e as entidades trickster – do inglês trick, comumente traduzido 

como truque -, são cargos da hierarquia religiosa das sociedades tradicionais ou antigas, 

exercidos por indivíduos especialistas em conhecimentos e técnicas específicas – pois o 

rito e a técnica se encontram indissociáveis, voltados para fazer tensão sobre a ordem 

social, provocando o novo e a mudança nas formas sociais de maneira catártica – no 

sentido grego aristotélico, seja em grandes multidões, no rito espetacular, ou em atitudes 

espetaculares de menor contexto, ou contexto privado; todos, invariavelmente, 

territórios do amor.  Enfim, na organização de uma sociedade, o trickster assegura a 

instabilidade necessária, fonte de renovação, para que as formas sociais não fiquem 

estacionárias, mesmo que sob orientação continuada do Estado e dos poderes de 

maneira hegemônica.  

 

                                                 
61

 Como observado por Lévy-Straus que em seu estudo “A estrutura dos mitos”. Lévy-Straus, ao estudar 

o mito grego de Édipo verifica que o papel desempenhado por Laio, pai de Édipo, na narrativa, constitui 

uma espécie de personagem subversor. Laio, comumente é traduzido do grego por “manco”, “pé 

inchado”, portanto, aquele que trilha os caminhos da vida com dificuldades, mas em constante superação. 

O papel de Laio, na estrutura do mito, é o mesmo que desempenhado pelos deuses e sacerdotes trickster 

na organização de tribos de nativos da América do Norte, entretanto, a representação de tais entidades, na 

mitologia ameríndia, está sempre associada a animais sorrateiros e carniceiros, como o coiote ou o corvo. 

A representação do trickster, figurada por tais animais, deve-se ao fato de serem carniceiros e, portanto, 

não estarem submetidos ao tabu alimentar da ingestão de carne dos mortos, subvertendo toda a ordem 

natural e dos cosmos simbólico na cultura desses povos (Consultar LÉVI-STRAUSS, Claude. 

Antropologia Estrutural. Tradução de Chaim Samuel Katz e Eginardo Pires. Ed. Tempo Brasileiro. Rio de 

Janeiro. 1975). Considera-se então, que o personagem Laio, assim como a figuração do coiote, constitui a 

metáfora, alegoria da imagem, em toda sua eficácia simbólica, uma espécie de “lembra-te” aos animais 

humanos, a respeito das dificuldades de sobrevivência – seja de ordem de locomoção, ou alimentar, em 

condições extremas.  
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1.3.2. Academia e Ciência: o sacerdócio da razão 

 

Como dito anteriormente, verifica-se na narrativa platônica todo o caráter ritualístico e 

espetacular do banquete enquanto evento social – não somente pelo encontro de homens 

para a comunhão de alimentos, característica ritual por excelência, mas por celebrações 

igualmente citadas e que antecedem o encontro de Sócrates e seus demais companheiros 

de diálogo no simpósio (expressão que significa beber em coletividade), ocasião do 

banquete em que se discute a natureza do amor, passagem textual na qual a sacerdotisa 

Diotima é citada. Sabe-se, através de passagens da narração do personagem Apolodoro - 

em sua condição de habitante da periferia ateniense, homem bem informado, que o 

simpósio do banquete acontecera um dia após as celebrações de cerimônias que haviam 

ocorrido desde o concurso de tragédias vencido por Agatão e com a participação de todo 

um contingente não citado, mas presumível, de muitos participantes.  

Se o rito perpetua-se na memória coletiva de um grupo, o banquete do simpósio 

em casa de Agatão manteve-se vivo na memória por sua importância espetacular, tanto 

na realidade diegética através das lembranças do personagem que narra os fatos, quanto 

na realidade histórica do “real”, através da cultura academicista da doutrina filosófica 

do platonismo. Têm-se mesmo, em plano diegético, dois caminhos de pensamento – 

observações sociológicas, por assim dizer, na realidade imaginada de Platão; em um 

plano macro-sociológico, há a correlação das práticas dos processos rituais das 

sociedades antigas e tradicionais durante o banquete e o concurso de poesias que o 

precede no dia anterior, configurando todo o contexto como celebração cerimoniosa, de 

âmbito público e privado, como em diversas práticas ritualísticas presentes em todas as 

sociedades humanas conhecidas - o que não haveria de ser diferente na grega. Noutro 

sentido, micro-sociológico, ainda em plano diegético, nos ”micro-rituais” das atitudes 

espetaculares de cada personagem, comprovadas na evocação ao deus Dionísio – feita 

por Agatão para iniciar ao simpósio, e, na libação de comum acordo entre os 

participantes– que consiste no derramamento de líquido, neste caso, vinho, em honra e 

homenagem ao deus e, em atitudes do próprio Sócrates. Além destes exemplos, 

encontra-se nas ações de todos os personagens a atitude espetacular mais significativa, 

que consiste justamente na explanação de cada um a respeito da natureza do amor, 

recorrendo ao discurso verbal e um gestual grandiloqüente para expor seus pontos de 

vista. 
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Sócrates, como figurado por Platão, é senhor de atitudes espetaculares: somente 

andava descalço – característica constante de sua figuração e que chamava a atenção 

dos demais atenienses. Inclusive, pode-se mesmo considerar o fato do próprio ter 

calçado sandálias para ir ao banquete como uma conformidade e concordância com a 

ordem estabelecida; calçar as sandálias é adequar-se aos costumes, aos outros homens, 

e, simultaneamente, demonstra que mesmo a conduta de qualquer indivíduo está presa a 

uma série de hierarquias sociais; instituições humanas diversas, saberes humanos 

diversos. Andar sempre descalço no contexto citadino da pólis é um reforço de aspecto 

visual para o próprio comportamento de atitudes de contestação da ordem, atitudes 

indagadoras que procuram desestabilizar os variados contextos – sendo Sócrates 

mesmo, condenado à morte no diálogo platônico Fédon (ou Fedão) por atitudes de 

contestação da ordem tradicional em exercício da filosofia. Noutra passagem da mesma 

narrativa, no diálogo platônico de “O Banquete”, Sócrates caminha em passo mais lento 

que seu companheiro de percurso. Posteriormente, demora adentrar a casa de Agatão, 

colocando-se, estacionário, como em transe cataléptico em frente à casa vizinha 

enquanto os outros convidados e o anfitrião já o esperavam. Os apontamentos acima 

asseguram o caráter ritualístico espetacular das atitudes de Sócrates em seu cotidiano. 

Verifica-se também, que suas ações, tanto quanto as práticas da personagem Diotima, 

eram sempre inspiradas por um gênio, do árabe djin, do grego, daemon. Sócrates, o 

médium da razão; o exemplo de filósofo, por sua vez, como idealizado nos escritos 

platônicos, um trickster na organização da pólis – categoria social contestatória, por 

assim dizer, que o próprio Platão foi incapaz de sustentar em vida, já que suas posturas 

políticas pregavam e reafirmavam a manutenção dos valores e da ordem do Estado 

grego estabelecido e um regresso da democracia para forma de governo tirânica de 

decênios anteriores. 

Com relação à categoria estética do belo, valorizada em paridade ao bom e ao 

justo no discurso socrático, torna-se evidente que sua proposição é meramente 

relacional para Platão – produto de sua própria teoria. Sócrates, segundo a teoria de 

Platão, certamente deveria ter em si o belo, o belo em si. Ao calçar as sandálias, o 

filósofo passa a ser designado por “ainda mais belo”, prova de que a figuração de 

Sócrates, pretendida por Platão é de um exemplo da cidadania e da identidade social 

vigentes em seu contexto, certamente, eleições estéticas da elite grega.  

Se aos olhos de Platão, as lições de seu mestre Sócrates ensinam que onde quer 

que haja bondade e justeza há o belo - valores certamente formados por um homem da 
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elite ateniense -, Diotima revela a beleza; uma teoria feminina, dentro da particular e 

tradicional visão ao culto religioso de Eros. Da personagem Diotima, além de sua 

assegurada condição de estrangeira e, sacerdotisa a realizar rituais para manter afastada 

a peste da polis de Atenas, atribui-se o extraordinário fato de exercer em suas falas o 

mesmo recurso argumentativo de perguntas ordenadas sob método da maiêutica; 

método investigativo filosófico de Sócrates – não se sabe da real existência histórica da 

personagem Diotima, mas em um artigo intitulado “Diotima, Sócrates e a Erosofia” 

(ACKER, 2008), a sacerdotisa é identificada ao culto do próprio deus Eros, o mesmo do 

qual trata o tema do simpósio, estritamente relacionado ao culto das Bacantes. Diotima 

é uma sacerdotisa trickster, Eros, uma divindade trickster. E com efeito, são feitas com 

amor todas as traquinagens, das crianças e de todos os homens, dos contentes e dos 

descontentes, dos mansos e subversores, dos poetas por paixão “ao barato da 

linguagem” – como afirmado por Leminski em registro videográfico de suas aulas na 

Universidade Federal do Paraná. 

É através da personagem Diotima que o mundo ocidental recebe uma definição 

formal a respeito do termo grego poiésis (poesia); “Sabes que “poesia” é algo de 

múltiplo; pois toda causa de qualquer coisa passar do não-ser ao ser é “poesia”, de modo 

que as confecções de todas as artes são “poesias”, e todos os seus artesãos poetas” 

(PLATÃO, b, p. 43, 1972). Assim posto, destaca-se a importância dos saberes não 

acadêmicos, considerados marginais, periféricos ou ex-cêntricos - como querem os pós-

modernistas, para a vida social em diferentes esferas da cultura, sejam de ordem prática 

ou subjetiva na realização existencial da civilização. Costumeiramente a abordagem 

acadêmica relativiza os saberes não acadêmicos de maneira a inferiorizá-los, prova de 

preconceito e revelação da incompletude de todo saber isolado. Se por um sentido, 

Diotima de Mantinéia existiu de fato, para finalidades deste estudo não há relevância, 

considerando que o próprio Platão, em condição plena de cidadão grego no seu 

contexto, reconhece a importância de outros extratos de cultura que não aqueles que 

partem de uma tradição elitista da qual ele mesmo pertencia. 

 

 

1.4. REFLEXÕES: natureza e cultura, a poética entre mundos 

 

Como apresentado, a separação entre o saber que se pretende acadêmico – científico - e 

demais saberes, interpretados como de origem popular, marginal, periférica ou mesmo 
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“ex-cêntrica” não constitui uma manifestação recente nas sociedades. Ao analisar a 

origem formal do que designa o termo poesia, observa-se que as conexões entre 

diferentes saberes asseguram uma maior capacidade de avaliação crítica, 

independentemente da finalidade a qual se destina a investigação. No caso de Platão, 

interessado em compor uma doutrina filosófica que pretendia a universalidade, a fim de 

dar conta de todos os problemas da democracia grega de seu tempo, observa-se que o 

filósofo tenha recorrido à sabedoria da religião, da magia ou do mito, procurando 

manter implícito em seu discurso, as associações diretas e a interdependência que se cria 

entre as diferentes esferas sociais a partir do amálgama de saberes. Platão, com sua 

moral de cidadão, detentor dos plenos direitos da democracia grega, objetivava a 

supressão da própria democracia e um retorno a formas de governos despóticas, como 

exercido em gerações anteriores por governantes tiranos, cuja justificativa para a 

manutenção e perpetuação do poder era de ordem hereditária.  

A personagem Diotima certamente assegura um lugar de destaque para a 

valorização não somente do fenômeno poético, mas das capacidades legitimamente 

criativas de indivíduos e grupos populares, marginais ou ex-cêntricos, em maior 

amplitude, das chamadas classes subalternas. A clara exposição da interdependência 

entre a tradição religiosa, científica e filosófica, seguramente em freqüentes disputas e 

tensões, por se encontrarem inseridas na vivência de uma cultura, proporcionam em 

conjunto, as forças que configuram vetores em ao menos alguns caminhos da ciência, da 

política e da objetivada noção de progresso da civilização ocidental, que se organiza 

como um sistema de instituições, um verdadeiro corpus orgânico, com suas práticas e 

símbolos, funcionando processualmente para a manutenção do discurso hegemônico 

eurocêntrico.  

Poesia, então, é uma atividade inata ao homem, capacidade devaneante da 

consciência e da manipulação da linguagem; atitude imaginativa por sua ação e 

consumação possibilita rastrear os limites da razão e do exercer da faculdade criativa, 

criadora, ampliando as fronteiras de uma língua, seja pela renovação lingüística ou de 

formas – as quais serão explicadas num discurso. O poeta, artesão da palavra, desvela a 

absurdidade da vida através da imagem que se pretende transmissível pelo suporte da 

voz e da palavra escrita quando associadas ao significado, eis o conceito. Se o poeta é o 

artesão da linguagem verbal, outros homens então, no ofício de outras artes, podem ser 

considerados igualmente, poetas – a saber, artistas, para empregar a terminologia que se 

quer moderna desde a Renascença européia. A diferenciação entre os termos artesão e 
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artista, esconde, por sua vez, implícita dialética ideológica que sustenta uma a oposição 

de contrários, em que toda a positividade recai ao segundo termo, associado ao fazer das 

elites modernas, enquanto o artesão, agente popular, estaria relegado a uma idealizada 

figura: reprodutor de formas ou modelos estáveis e imutáveis ad infinutum – terrível 

proposição cuja finalidade óbvia é controlar a ordem em suas estruturas de conservação, 

mantendo as representações de todo e qualquer grupo marginal, periférico, ou popular 

em  sentido restrito – ao que se associa aos fenômenos culturais das classes chamadas 

subalternas, subjugadas às práticas e ao discursos dos poderes socialmente vigentes.  

Considerando, entretanto, as associações gregas entre a técnica e a poética, ambos como 

dois estágios diferencialmente dimensionados do fenômeno criativo, como também as 

implicações de responsabilidade que lhes possa ser atribuída, a associação da 

personagem Diotima permite o engajamento do sujeito acadêmico ao exercício da 

filosofia, das artes e das ciências, a toda a figuração e iconografia do trisckster, podendo 

este, também ser crítico. O artista, o acadêmico, como sujeitos espreitadores da corrente 

vida social, materializando em suas condutas – e seus produtos, sejam tecnicamente 

palpáveis e/ou expressões conceituais, percepções criticas do mundo, afim de 

constranger a frialdade das relações meramente utilitárias, desumanizadas, sob 

orientação instrumental a reificar sentimentos e pessoas, a totalidade das práticas de 

cultivo do humano – a cultura -, em valores mercantis e hierarquicamente excludentes. 
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Capítulo 2. Cultura Visual: Imagem, medium absoluto 

 

Apresentando os fundamentos culturais da relação entre linguagem e imagem - a 

saber, elementos constitutivos do simbólico, ou sistemas de significação da consciência 

-, no capítulo anterior deste trabalho, segue tornar explícito o movimento contrário, no 

que diz respeito específico à imagem – hermenêutica instauradora, metafísica de lógica 

materializadora -, sua função e lugar no contexto da cultura contemporânea, de 

planetária rede telemática de transmissão e comunicação informacional já instaurada, 

mediasfera de predomínio do audiovisual. Para tanto, faz-se necessário considerar a 

imagem como um conceito ou noção de difícil apreensão, historicamente carregado de 

carga semântica depreciativa, quando comparado a pretensa inequivocidade do discurso, 

do texto ou do verbo. Uma primeira abordagem, ao conceito de imagem, desde já 

considerando a incompletude do sistema verbal em expressar as características plásticas 

ou figurativas de toda forma, encontra-se na etimologia do termo:  

 

Em primeiro lugar, o latim. Simulacrum? O espectro. Imago? O 

molde em cera do rosto dos mortos que o magistrado transportava no 

funeral e colocava em casa nos nichso do átrio, a salvo na prateleira. 

Uma religião fundada sobre o culto dos antepassados exigia que eles 

sobrevivesse pela imagem. O jus imaginum era o direito reservado aos 

nobres de andar em público com um duplo do antepassado. (…) 

Figura? Em primeiro lugar, fantasma; em seguida, figura. (…) Ídolo 

vem de eidolon que significa fantasma dos mortos, espectro e, 

somente em seguida, imagem, retrato. O eidolon arcaico designa a 

alma do morto que sai do cadáver sob a forma de uma sombra 

imperceptível, seu duplo, cuja natureza tênue, mas ainda corporal, 

facilita a figuração plástica. A imagem é a sombra; ora, sombraé o 

nome comum do duplo. Assim, como nota Jean-pierre Vernant, o 

vocábulo tem três acepções concomitantes: “imagem dos sonhos 

(onar), aparição suscitada de um deus (phasma), fantasma de um 

defunto (psyché) (DEBRAY, p. 23, 1993) 

 

Se a palavra imagem, de origem latina, remete à máscara funerária de um morto, 

não a morte banalizada e tornada mero resultado técnico da falência do sistema vital de 

um organismo biológico, objeto da moderna medicina, mas evento em relação a uma 

instituição do sagrado na expiação do espírito da mortalha aprisionadora da carne nas 

sociedades tradicionais de crença mágica, nada há de forçoso, em considerar a potência 

oposta à morte, a vida, como o pujante princípio que impulsiona a produção de imagens 

de toda sorte; nas sepulturas gregas, o eidolon de um pequeno guerreiro esculpido 

parecia emergir eternamente em ascensão ao mundo solar (ibid, p. 23). Verifica-se que 
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desde representações mitológicas, não há imagem sem luz, mesmo que o lampejo 

reflexo motor táctil na consciência de um cego; se o aedo Homero, tenha sido deficiente 

físico da visão, como quer uma versão de seu individual relato mítico, nem por isso as 

imagens de sua poética evocativa dos deuses representavam menos perigo de corrupção 

à ordem do mundo de formas imaginárias inteligíveis de Platão, e, consequentemente à 

moral da polis utópica em seu cotidiano. 

A luz, por si, é para o homem da ciência, ainda um fenômeno natural ambíguo, 

quando perscrutada por atuais aparelhos de investigação ópticos, apresentando 

comportamento de partícula e onda; dizem os físicos que toda a humanidade vive “de 

luz tomada de empréstimo” (ARNHEIM, p. 293, 1980)
62

.  

Na instituição de um sentido à imagem do mundo, foi a luz, em si, e não o Sol, 

entidade destacada no cosmos, mas o todo indiviso luminoso, a primeira divindade 

reconhecível pelo animal humano ancestral a ser reverenciada
63

. Decorre dai, portanto, a 

arregimentação estratégica da sígnica divindade maior cristã, divindade solar e toda sua 

luminosa simbologia, universalizando a significação do signo linguístico que lhe refere 

– Deus -, variável ao contexto cultural e sistema linguístico específico em que o projeto 

teológico cristão fôra sendo promovido. Vale ressaltar que no lento processo evolutivo 

do animal humano e a tomada de postura erecta (possibilitando a formação do estágio 

mais atual do intelecto), a incidência da cósmica chuva de raios luminosos foi decisiva e 

fundamental da composição das características fisiológicas no arranjo dos órgãos dos 

sentidos e no desenvolvimento das especificidades de suas funções
64

, sobretudo, para o 
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 “A luz que ilumina o céu é enviada pelo Sol a uma distância acima de cento e setenta e dois milhões, 

duzentos e trintas e seis mil quilômetros através do universo escuro, para uma terra escura. Muito pouco 

da definição do físico está de acordo com nossa percepção. Para o olho, o céu é luminoso por sua própria 

virtude e o Sol nada mais é que o atributo mais resplandecente do céu, preso a ele e talvez por ele criado. 

Segundo o Livro da Gênesis, a criação da luz produziu o primeiro dia, enquanto o Sol, a lua e as estrelas 

foram acrescentados somente no terceiro. Em entrevistas de Pieaget com crianças, uma de sete anos 

afirmou que é o céu que prove a luz. “O Sol não é como a luz. A luz ilumina tudo, mas o Sol apenas onde 

ele está”. E uma outra criança explicou: “Às vezes quando o Sol se levanta pela manhã, percebe que o 

tempo está mau de modo que vai para onde ele estiver bom”. (ARNHEIM, p. 293-294, 1980).  
63

 A linguística comparada nos revela uma fase primitiva do sentir e do pensar religioso dos indo-

germânicos, em que se teria adorado o céu diurno em si como deidade maáxima; assim sendo, ao Dyaush-

pitar védico correspondem, segundo conhecida similaridade linguística, o Zéus grego, Júpiter latino, o 

Zio ou Ziu germânico. Porém, mesmo deixando de lado este fato, as religiões indo-germânicas 

confirmam, em vários de seus vestígios, a hipótese de que a adoração da luz, como um todo indiviso, 

precedeu a dos Astros isolado, que só figuram como portadores da luz, como suas manifestações 

particulares. No Avesta, por exemplo, Mitra não é um deus solar, conforme sera considerado em épocas 

posteriores, mas sim o gênio da luz celestial”(CASSIRER, p. 27-28, 1985). 
64 Ver o artigo do biólogo Paulo Terra, Tomás de Aquino e o Bipedalismo Humano: “Inicia Tomás por 

afirmar que enquanto a vida dos animais se encerra em resolver os problemas da sobrevivência e da 

reprodução, o homem, além disso, deleita-se em conhecer e apreciar o mundo. Bem mostra isso, afirma o 

Aquinate, a forma da cabeça e a disposição dos órgãos dos sentidos dos animais quadrúpedes e do 

homem; enquanto naqueles a cabeça é dirigida para a terra e os sentidos voltam-se para a procura do 
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par de aquosos globos oculares portadores de lentes côncavo-convexas, cujas 

terminações nervosas a penetrar a massa orgânica de todo o corpo, funde-se na 

engenhosidade do sensível sistema nervoso central, a saber, de delimitação ainda 

abstrata nas suas fronteiras psico-bio-físicas
65

. Ver, ato reflexo do organismo, apenas 

consuma sentido no perceber. Mas desde a ínfima incidência de luz ao olho humano, a 

retina já traduz: 

 

Está cientificamente demonstrado que não podemos registrar, ao nível 

da retina, nenhuma percepção pura. Nenhuma excitação se transmite 

diretamente ao cérebro de um modo islável. Toda sensação é já 

diferenciada, ativa e combinatória. Ela é o produto de uma atividade 

do espírito, pois a retina é ela mesma um fragmento do cérebro 

(FRANCASTEL, p. 68, 1973) 

 

O olho, por sua vez, considerado mero objeto fisiológico da biologia, torna-se 

tributário do cérebro, órgão que de fato, por assim dizer, enxerga. Mas não seria o caso 

de afirmar que a imagem, em sua dimensão, dita mental, habite qualquer canto nodoso 

                                                                                                                                               
alimento, a cabeça do homem com a fronte voltada para o horizonte possibilita-lhe dirigir facilmente os 

sentidos, sobretudo a visão, quer para os objetos celestes, quer para os terrestres, com o que pode 

comprazer-se em apreciar e buscar o inteligível em tudo o que existe e não só satisfazer as necessidades 

biológicas fundamentais” (TERRA, p. 92, 2009), em notas, reafirma as percepções somatológicas de 

Aquino; “Já se disse que o homem é o único animal que olha para o azul não comestível do céu” (ibid. p. 

92). Publicado na Revista AQUINATE, n° 8, (2009), 87-96). 
65

 Aquilo pelo que nomeadamente se chamou de espírito, na tradição onto-teo-lógica do pensamento 

filosófico ocidental, perceptível na presença, quando da observação do fenômeno do hálito – do grego 

pneuma, ar movido -, ao que os latinos traduziram por spiritum, referente ao fenômeno de decomposição 

físico-química (de-com-posição) da estabilidade da matéria, resultando por evaporação no álcool, 

observado pelos alquimistas medievos, e que, sujeito ao mesmo volátil, ao passar do estado líquido ao 

gasoso, no devir do instante, decompõe-se invisível, é comumente tratado, na tradição filosófica 

ocidental, como o complexo das faculdades intelectivas humanas, cuja materialidade corporificada se 

verifica no sistema nervoso central, este por sua vez, longe de ser um rígido órgão do corpo humano é 

uma sutil composição, conceituado de modo descritivo a partir de seus diferentes estados: “Reconhecendo 

que o sistema nervoso opera como uma rede neuronal fechada na geração de seus estados de atividade” 

(MATURANA, p. 77, 1999), o neurobiólogo chileno Humberto Maturana, mostra, por suas pesquisas a 

respeito da visão, “que o fenômeno da percepção se constitui na descrição que um observador faz como 

uma maneira de se referir à operação de um organismo em congruência com o ambiente particular no qual 

ele é observado” (ibid, p. 77-78). O fenômeno da visão, por  Maturana  é assim descrito: “ver é uma 

maneira particular de operar como um sistema neuronal fechado, que é componente de um organismo em 

um domínio de acoplamento estrutural do organismo” (ibid, p. 78). De maneira mais explícita, o 

neurobiológo assim descreve o sistema nervoso: Um sistema nervoso é um sistema organizado como uma 

rede fechada de elementos neuronais interagentes (incluindo entre eles receptores e efetores), que em suas 

interações geram relações de atividade de tal maneira que qualquer mudança na relação de atividades que 

se produza entre elementos da rede conduz mudanças nas relações de atividade que se produzem em 

outros elementos da rede. Essa organização pode se realizar através de muitas estruturas distintas que 

podem diferir tanto tantos nas propriedades particulares dos componentes envolvidos (sensores, efetores, 

e neurônios), assim como em suas conexões particulares, desde que estas as implementem 

operacionalmente fechando a rede de relações cambiantes de atividades que produzem entre elas. Como 

resultado desse fechamento operacional, tudo o que se produz no sistema nervoso são mudanças de 

relações de atividade entre os elementos que o compõem (MATURANA, p. 88, 1999).  
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da massa encefálica, estando em área alguma projetada, já que exigiria um olho 

biológico interno à caixa craniana a fim de poder ler as impressões que na superfície 

cinzenta seriam projetadas
66

. Assim, o conceito de imagem vai adquirindo contornos 

histórico-culturais, avançando da imanência do mundo percebido, à instância mesma do 

imaginário, invólocro utópico que por contingência do saber humano, fundamenta as 

distintas representações do além e do cosmos para contextos históricos e pré-históricos 

antes da teocracia cristã iniciada em Roma: Século VI A.C, na Grécia Antiga, Platão já 

propunha no A República uma representação cósmica do além com as almas subindo ao 

espaço sideral. Heráclito, por sua vez, figura enigmática na historicidade ocidental, 

rotulado pré-socrático, na linha do desenvolvimento histórico do pensamento filosófico, 

mas contemporâneo a Platão, habitando a cidade de Éfeso, professara em língua 

litúrgica do culto órfico (CHÂTÊLET, 1973), em concisos aforismos de estilístico 

discurso evocativo mito-poético, que “um é tudo” e pantha rei – comumente 

interpretado como “tudo flui” -, instaurando uma imagem caótica do universo, no rigor 

do termo, do cosmos.  

Diz-se caótica, mas não sem ordem; a dança cósmica de todas as coisas exige os 

compassos dos ciclos da natureza e a ordenação precipitadora e consumadora do devenir 

inevitável do tempo, tanto quanto o aparelho sensorial humano tende a ordenação 

perceptual do sentido à instituição de uma interpretação. A imagem do universo que os 

escritos de Heráclito suscita, há muito povoa a imaginação de miríades constelares de 

corpos celestes que se transfiguram; intuição que se possa dizer de uma mentalidade 

primitiva, mas de complexa sensibilidade perceptiva. Ao observar da realidade 

imanente, a saber, a transformação da matéria do próprio corpo em estado sólido ao ir e 

vir da carcaça animada de vida, em gás (caos), do grego pneuma, cujo co-relato 
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 “Aos nossos olhos são fornecidas imagems minúsculas, distorcidas e invertidas, e nós vemos objetos 

sólidos seprados no espaço circundante. Em dcorrência dos padrões de estimulação nas retinas, 

percebemos o mundo dos objetos (…) O olhos é frequentemente descrito como semelhante a uma 

máquina fotográfica, mas as características mais interessantes da percepção visual são justamente as que 

nada têm de parecido com uma máquina fotográfica. (…) A tarefa do olho e do cérebo é muitíssimo 

diferente da de uma máquina fotográfica ou câmera de televisão, que se limitam meramente a converter 

objetos em imagens. Há a tentação, que deve ser evitada, de dizer que os olhos produzem imagens no 

cérebro. Ora, umaimagem no cérebro sugere a necessidade de alguma espécie de olho interno para vê-la, 

mas isso necessitaria de mais um olho para ver a sua  imagem… e assim por diante, numa série 

interminável de olhos e imagens. Isso é absurdo. O que os olhos fazem é alimentar o cérebro com 

informação codificada em atividade neural – cadeias de impulsos elétrico – a qual, pelo seu código e 

pelos padrões de atividade cerebral, representa objetos. Podemos usar uma analogia com a linguagem 

escrita: as letras e palavras desta página têm certos significados para que os conhecem a língua. Elas 

afetam apropriadamente o cérebro do leitor, mas não são imagens. Quando olhamos para alguma coisa, o 

padrão de atividade neural representa o objeto, e para o cérebro é o objeto. Não está envolvida qualquer 

imagem interna.” (GREGORY, R. L., p. 09, 1979). 
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adaptativo à tradução séculos depois, já em período histórico da escolástiva filosofia 

medieval, fôra o termo latino spiritus, consuma-se a percepção do fenômeno do espírito. 

Por rastreio etmológico, sabe-se que: 

 

pneuma, que significa “ar movido”, enquanto nas culturas ditas 

“primitivas” o espírito é sentido como uma presença invisível similar 

a um “sopro”; o espírito pode ser tanto o que opõe à matéria (e, 

portanto, em última instância, sinônimo de Deus) quanto o conjunto 

de bens intelectuais de uma determinada civilização, mas em ambos 

os casos não foi superada sua essência de imago, ou seja, de espectro, 

enquanto personificação da individualidade, de espírito como 

fantasma ou alma de um morto.  Finalmente ele pode pertencer ou à 

fisiologia cerebral endopsíquica, ou à alquimia, que precisamente 

com a expressão “espírito” definia uma essência sutil, volátil, 

vivificadora, ou seja, o álcool (CANEVACCI, p. 33, 1990)  

 

Posto em tais argumentos, compreende-se que a idéia de fenômeno – aparência, 

em grego -, encerra em si, a imagem em fronteira primordial, quando tornado meio 

(medium) de percepção o próprio sentido da visão, e, consequentemente todo o corpo 

como receptor perceptual, na apreensão dos estímulos que chegam da realidade em 

torno dos sujeitos em suas individualidades. Mas se a imagem floresce ao mínimo 

contato do corpo sensível do animal humano com outras formas, por assim dizer, de 

energia em diferentes estados de matéria, por sutilezas subatômicas – quando dá 

corrente observação laboratorial de micro-partículas -, o comportamento dos objetos 

quânticos pode ser instrumentalizado, somente, na presença do observador que observa, 

mesmo que um observador maquínico e programado; as partículas subatômicas têm 

uma possibilidade de lá dar-se à presença como o esperado por um conhecimento já 

disponível. O espírito, ao qual se refere a teoria – sendo o vocábulo teoria, observação 

de particular ponto de vista, do verbo grego ver, theorem
67

 -, é metáfora para aquilo que 

é fugidio à cognição humana advinda dos sentidos, da massa corpórea a dissipar-se 

instável (dai caótica) em estado gasoso – de grande concentração de energia -, ao 

invisível indiviso do nada ou do não-ser, caso se adote uma perspectiva existencialista 

atéia, tal como em Sartre, ou de reintegração ao que se pode chamar por espírito do 
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 Assim explicita Marcio Tavares d’Amaral, na introdução do livro Do Simbólico ao Virtual: “Teoria, 

como uma palavr,a mas certamente uma atitude diante do mundo, provém de uma das formas gregas do 

verbo ver. Ser, alias, também, e não por acaso. O mesmo se passa com idéia (idea, quer dizer; forma). É 

todo um universo semântico extremamente importante para o que viriam a ser a filosofia, a ciência e a 

arte – derivado de verbos, todos designativos de ver, que expressam a atitude de estar diante, tomar 

distância, perceber, reter e contra” (CAMPOS, p. 09, 1990). 
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mundo, ou realidade transcendental perpétua do fluxo cósmico heraclitiano; o ser do 

tempo é devenir. 

O ser humano habita o simbólico, reveste-se imaginariamente com sua própria 

subjetividade – até onde se possa pensar a topologia constelar de seu imaginário -, no 

cultivo de sí desde a infância. Decorre dai a preocupação pedagógica de Platão com a 

orientação aos ideais cultivados a serem apresentados aos jovens cidadãos de sua polis 

utópica; se, para mais de dois milênios das observações platônicas, ainda hoje a atual 

sociedade de redes telemáticas e cultura massiva expõe seus filhos e filhas à toda sorte 

de objetos figurativos e formas visuais, certamente os interesses pedagógicos de toda 

imagem devem ser considerados quando no cultivo das mentalidades e das práticas. 

Da configuração da realidade que chega aos sujeitos por significado das 

palavras, estruturadas em frases, portanto, configuração sempre sintética ou codificada, 

porque inteligivelmente cultivada na relação da imagem com a língua, ambas em função 

simbólica, a percepção das cores – ainda de entendimento precário -, oferece 

fundamental exemplo. Tomando esta ilustração teórica, compreende-se como a 

realidade figurativa pode então fazer sentido à consciência de pensamento simbolista 

dos homens. Percebe-se, igualmente, as artimanhas de cultivo das sensibilidades na 

orientação pedagógica que se pretende na chamada cultura antropo-social – da 

racionalidade técnica instrumental - do Ocidente em sua marcha histórica. Diferentes 

fenômenos cromáticos a aguçar e excitar a visão e, logicamente, toda a percepção, são 

apreendidos de maneira sintética sob uma mesma rubrica da palavra que nomeia – 

realidade codificada. Da descrença que os sábios tributários da palavra possam ter a 

respeito do mundo sensível, a realidade imanente torna-se envolta em mistérios, por 

vezes obscura, ilusória e fonte do erro; subjetivismo do sujeito ideológico cultivado no 

aparelho da instituição da ciência. 

Chamados de esquimós pelo colonizador europeu, os povos inuit, são 

possuidores de muitos termos linguísticos, cada qual co-respondente à uma espécifica 

configuração do fenômeno natural do gelo; quando se diz por exemplo, o branco 1 – 

camada de gelo sobre o solo firme, expessa, segura para caminhar e passar a trenó -, 

branco 2 – camada de gelo sobre a água, e assim sucessivamente, até a esgotamento de 

suas expressões à percepção visual dos distintos tons de branco, têm-se 

consequentemente, toda uma nova dimensão da realidade natural que mesmo não sendo 

domesticada, torna-se ao mínimo, reconhecível e menos terrificante. Quando não se têm 

sequer um nome a referir-se a um específico fenômeno óptico cromático, portanto, 
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fenômeno natural, poder-se-ia, considerar, talvez, que esta seja a originária fonte do 

abismo entre o referente e o significado, quando do estudo da imagem na história do 

pensamento teórico e filosófico centro-europeu. 

Da diatopia do olhar humano, com vetor de seu foco partindo da individualidade 

de cada globlo ocular, tem-se um ponto convergente que sem dúvida pode ser 

matematicamente medido e fisicamente encontrado, mas isto pouco resolveria a 

embaraçosa questão do lugar da imagem, em sua existência psíquica, que ainda hoje faz 

desafio à diversas disciplinas da ciência acadêmica e, já deveras investigada por grandes 

metafísicos, tal como explicitado por J. P. Sartre no seu livro A Imaginação (SARTRE, 

1973), obra de literatura filosófica fundante de sua carreira como fenomenólogo 

existencialista. 

Já em outra obra, a saber, livro segundo na sua investigação a respeito da 

natureza da imagem, O Imaginário (SARTRE, 1996), o filósofo pontua de modo 

rigorosamente técnico as descobertas e erros da psicologia da forma de seu tempo, a fim 

de tentar uma teoria da imagem que procure conferir dignidade a esta noção e 

configuração vital da consciência humana: 

 

a atitude imaginante representa uma função particular da vida 

psiquica. Se uma certa imagem aparece ao invés de simples palavras, 

de pensamentos verbais ou de pensamentos puros, nao é nunca o 

resultado de associação fortuita: trata-se sempre de uma atitude global 

sui generis que tem um sentido e uma utilidade. É absurdo dizer que a 

imagem pode prejudicar ou frear o pensamento, pois isso equivale a 

dizer que o pensamento prejudica a si mesmo, perde-se por si mesmo 

a desvios e meandros – já que não há oposição entre imagem e 

pensamento, mas apenas a relação da espécie com um gênero que a 

subsume. O pensamento toma a forma de uma imagem quando não 

quer ser intuitivo, quando quer fundar suas afirmações sobre uma 

visão de um objeto. Nesse caso, tenta faze-lo comparecer diante de si, 

para vê-lo, ou melhor, para possuí-lo (SARTRE, p. 162, 1996) 

 

O termo imagem, portanto, tornado conceito que significa o medianeiro, em 

concordância com a mediologia de Debray, encontra-se entre toda e qualquer pretensão 

de objetividade que possa ter a aquisição empírica de estímulos e os complexos 

processos cerebrais cognitivos da visão – em domínio fisiológico, como uma psicologia 

descritiva. Para a teoria da percepção, a imagem é o horizonte que não somente a 

consciência mira e vislumbra, quando esta se lança em sua busca às experiências do 

mundo, mas é a máscara simbólica de toda realidade de um absoluto que é inacessível – 
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mas cientificamente aceito como o mundo dado à captação pura dos sentidos e que, 

como já se sabe, sempre requisita uma atitude de fazer crível o depósito de esperanças 

do homem, por que o real, por si, é naturalmente insuportável e desde sempre 

domesticado na cultura; o mundo se dá ao homem em imagem, ainda na infância é uma 

visão de mundo que lhe é transmitida e por ele também concebida, sempre aferrando o 

signo às experiências sensíveis, que no devir histórico são ritualizadas. 

As formas são sempre figurativas, por exercício gratuito e ingênuo de uma 

ontologia que faz a criança ao ver desenhos nas nuvens, ou de modo intencional como 

faz um operador tecno-poético das artes. Imagem, em termos descritivos, é superfície 

perimetral e espaço, sempre uma demarcação simbólica, experiência própria ao humano 

e carece ser percebido e interpretado; as relações entre esta abstrata noção geométrica 

de um espaço, por assim dizer, plástico, porque na dimensão de uma forma - desde a 

gota à coagulação sanguínea -, em associação ao olhar e a linguagem, são 

historicamente constitutivas – como relata. M. Tavare d’Amaral (CAMPOS, 1990), 

tanto quanto a síntese dos fenômenos cromáticos que se tornam inteligíveis e 

comunicáveis em suas restritas nomenclaturas. 

São fundamentalmente as três supracitadas noções conceituais (espaço, olhar e 

linguagem) que alicerçam o projeto da sociologia da criação imaginária proposta pelo 

sociólogo francês Pierre Francastel, ou dito de outra forma, uma teoria da imagem em 

sua dimensão poética (criativa) deve considerar o contexto de produção, a imaginação 

individual e o imaginário coletivo, e, como também já alertara Debray, o cultivo 

pedagógico do olhar e da visão de mundo plasmadora da paisagem antropo-social por 

atitudes práticas e situacionalmente intersubjetivas, seu sentido e horizonte, as 

instituições simbólicas regulando o sentido da vida e da morte por representações mito-

midiáticas. A realidade percebida em conjunto com as convicções teleológicas que 

possam ter os homens, configura plasticamente o mundo lavrado e infere significação à 

natureza indômita. Ao comentar a sociologia da criação imaginária proposta por 

Francastel, assim diz Jorge Lúcio de Campos, explicando a arte como um sistema geral 

de pensamento, evidenciando a proposta da precedência do símbolo (ou signo), 

imanente do mundo fenomênico, para que haja a arte, a sociedade e a cultura, e 

valorando a expressão artística: 

 

O domínio da realidade, endereço último das práticas humanas, é 

agenciado graças ao vigor estruturante do compreender e do agir que, 
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canalizado pelo discurso, elabora sistemas gerais renováveis do 

mundo percebido e representado. Um quinhão considerável desse vital 

e labiríntico mecanismo cabe às formas específicas da arte. A 

amplitude e a natureza intrínseca desse quinhão, o estatuto da arte na 

tipologia das linguagens e, em última análise, o lugar ocupado por ela 

na própria sociedade, eis algumas questões prioritariamente mapeadas 

por Francastel (CAMPOS, p. 56, 1990) 

 

A imagem, em sua carnadura concreta e em desempenho de sua função 

simbólica como objeto figurativo de contornos únicos, é um legítimo meio de expressão 

e aquisição do conhecimento, meio de transmissão e hierarquização de valores e idéias, 

de instrumento de comunicação social, por ser imagem-objeto ao sujeito fantasmático 

da teoria, objeto de civilização: 

 

As obras de arte constituem fatos positivos de civilização com o 

mesmo peso que as intituições políticas ou sociais e que a função 

figurativa é uma categoria do pensamento tão completa como outras e 

tão suscetível de levar à elaboração direta a partir do percebido de 

obras que possuem sua realidade e sentido, sua lógica e estrutura, sem 

necessidade de transferência e relacionamento com sistemas verbais. 

A função figurativa constitui uma categoria do pensamento 

imediatamente ligada à ação, não supletiva do pensamento operatório 

ou do pensamento verbal, mas complementar e geradora de objetos de 

civilização que dão testemunhos de aspectos, de outra forma 

inacessíveis, da vida das sociedades presentes e passadas 

(FRANCASTEL, p.67-68,1973)  

 

Ao que Francastael se refere por arte – o que se pode compreender como o 

objeto figurativo em sua função poética, por sua vez, consumação material de idéias e 

sentimentos impressos num suporte, através de projeção de função simbólica a um 

objeto, portanto, utilização criativa e processo de criação -, não é somente a 

representação de idéias formadas previamente na consciência de um sujeito, o artista, 

tampouco mera repetição por simulacro da realidade social ou de outra supra-sensível, 

mas uma função essencial da vida e das sociedades humanas, consumada em processos 

de configurar a matéria informe, nas maneiras pelas quais os homens se servem de seus 

corpos e percebem os espaços, com efeitos estéticos na cultura de diferentes práticas e 

na instituição de sentidos. Em sociedade pós-industrial, a ritualizada experiência da 

transmissão e partilha de narrativas mito-poética, expressas pelos rituais espetaculares e 

cerimoniosos, sempre performativos, apresenta-se como o mito-mediatizado aos meios 

massivos e em rede, pulverizando a uma maior colheita de possíveis consumidores de 

bens e serviços, identificados simbolicamente ao olimpo midiático e hierárquizando 
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exemplos arquetípicos que transmitem valores e idéias; a imagem do aqui e do agora 

tem um horizonte passado e futuro. 

 

2.1. Imagem e Existência: proposições sociológicas de P. Francastel; objeto 

figurativo, imaginação e imaginário. 

 

A proposta sociológica de Francastel considera as intrínsecas relações entre os 

sistemas de significação verbal e o plástico/figurativo a partir da análise das obras de 

arte e/ou objetos figurativos em seus respectivos contextos históricos de produção, 

desde uma topologia dos locais de realização técnica, como também a circulação de tais 

objetos – seja amadora ou mercantil -, valorizando as formas artísticas, a saber, 

representação por esquema simbólico de um específico pensamento, dito plástico, 

quando expresso na linguagem figurativa. Não se trata, como será exposto, de tornar 

equivalentes e estáticos ambos os sistemas simbólicos, mas de assegurar a 

legimitimidade e singularidades do sistema figurativo, responsável pela corrente 

produção imagética desde a Antiguidade, como já observado no livro O Imaginário: 

ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem, quando a tradição acadêmica, 

imersa em preconceito, herdeira iconoclasta da perseguição realizada contra a cultura e 

produção de imagens já na Grécia arcaica e na infância do Ocidente cristão (DURAND, 

2010), considerara toda imagem, seja psíquica ou material, uma via de acesso ao erro 

ilusório e alienação, fonte de equívocos à razão, resguardando de modo coorporativo os 

interesses de seus integrantes, senhores do conceito formalizado por intermédio da 

tecnologia do alfabeto, inscrevendo-se na longa tradição estatal de escribas no registro 

historiográfico dos progressos da civilização do chamado Ocidente. Enfatizando, cita-

se: 

 

Ao longo dos séculos, de Platão à Barthes, a imagem mental foi 

considerada pelos pensadores como uma forma de conhecimento mais 

ou menso vaga, fonte de ilusões e distúrbios, enquanto que a imagem 

produzida aparecia normalmente como desprezível imitação, na 

melhor das hipóteses um sistema simbólico de importância 

secundária. O sistema verbal, sempre considerado o persopnsável pelo 

conhecimento supremo, expressão da própria racionalidade humana, 

era o protagonista desta história. A imagem era eventualmente 

considerada sedutora, mas logo era vista como suspeita ou mesmo 

atirada ao baú da irracionalidade. Pensadores, filósofos, historiadores, 

críticos e ensaístas foram a elite intellectual de uma civilização do 

conceito, do livro, os portadores de uma tradição erudita estritamente 
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ligada a uma forma exclusiva de praxis: a produção do pensamento 

discursivo (SILVEIRA, p. 123, 2003) 

 

Para Francastel, sociólogo francês, cuja fecundidade de suas análises encontra-se 

em associação às pesquisas acadêmicas da École Pratique da Sorbonne e da 

Universidade de Estraburgo, partidário de proposições do movimento intelectual da 

Nova História
68

 (ibid, p. 128, 2003), a arte – termo ao qual o pensador faz referente 

tanto ao processo constitutivo de um produto técno-poético, quanto ao produto resultado 

deste processo, a imagem, já em sua carnadura concreta e em desempenho de sua 

função simbólica como objeto figurativo de formas únicas -, é um legítimo meio de 

expressão e aquisição do conhecimento, meio de comunicação social por experiência 

visual e estética.  

O que Francastel explicita é que a arte funciona nas sociedades como um código 

cultural que deve ser singularmente considerado por sua feitura na maneira em que os 

sujeitos realizadores expressam sua individualidade, a saber, expressão intencional em 

conformar impressões em um suporte material, quando da objetivação do pensamento 

por signos plásticos e da linguagem figurativa. Francastel é defensor de que o complexo 

pensamento simbolizador humano, capaz de erigir variadas projeções, tais como o 

pensamento matemático - compreensível através do código matemático enquanto 

sistema de significação, tanto quanto a linguagem verbal – no que se refere à expressão 

plástica, é meio de comunicação que propicia a transmissão e o reconhecimento de 

significados convencionados. A produção artística é atividade decorrente do 

pensamento dito plástico (a imaginação), meio de expressão no qual a imagem tem 

primazia. Um objetivo figurativo, qualquer que seja, é a conformação visual de valores 

plásticos e referências significantes da imaginação do artista, do imaginário coletivo – 

                                                 
68 “Francastel concebeu sua sociologia da arte como teoria aberta e em progressão, dinâmica, apta a 

receber as mais diversas influências pertinentes. Jamais a compreendeu como um sistema intransigente, 

fechado. Sua postura era de quem crescera intelectualmente na Universidade de Estraburgo e na École 

pratique da Sorbonne, instituições voltadas para a experimentação, em luta aberta contra o fechado poder 

universitários dos historiadores tradicionais. Os partidários da nova história começavam uma ofensiva 

contra a influência da filosofia e da política na disciplina histórica, em nome da agilidade Teórico-

metodológica das disciplinas científicas” (SILVEIRA, p. 129, 2003). Noutro trecho, explicita dos 

interesses de Francastel e dos Teóricos da Nova História: “Essa postura antidogmática, que propiciaria 

um enriquecimento inusitado na abordagem do fato social, tem sido creditada principalmente aos 

historiadores da Escola do Annales. O movimento da Nova História começou com Marc Bloch e Lucien 

Febvre na década de 1920, na Universidade de Estraburgo, capital da Alsácia. Depois da Primeira Guerra 

Mundial, quando os franceses recuperaram a província aos alemães, importantes investimentos foram 

feitos para dotar Estraburgo de uma grande universidade, que reimplantasse a cultura e os valores 

franceses na região, perdida para os alemães durante a guerra franco-prussiana de 1870] (ibid, p. 

129)...[Francastel foi professor dessa universidade desde 1936, entrando em contato com com as novas 

propostas dos historiadores e com os estudos dos prestigioso sociólogo Maurice Halbwachs sobre os 

“quadros sociais da memória”, do qual sofreu certa influência” (ibid, p. 129). 
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quando da processual conformação da matéria bruta -, e em situação de recepção de 

fruição estética, da interpretação de expectadores que lhes atribui significado numa 

experiência ativa de recepção, sendo possível todo o encadeamento significante devido 

a partilha de referências comuns a um mesmo período histórico e contexto social em 

que possam coexistir os artistas e o público. Nas palavras do autor: 

 

 
a função figurativa é uma categoria do pensamento tão completa como outras 

e tão suscetível de levar à elaboração direta a partir do percebido de obras 

que possuem sua realidade e sentido, sua lógica e estrutura, sem necessidade 

de transferência e relacionamento com sistemas verbais. A função figurativa 

constitui uma categoria do pensamento imadiatamente ligada à ação, não 

supletiva do pensamento operatório ou do pensamento verbal, mas 

complementar e geradora de objetos de civilização que dão testemunhos de 

aspectos, de outra forma inacessíveis, da vida das sociedades presentes e 

passadas (FRANCASTEL, p.67-68, 1973) 

 

Ao que Francastael se refere por arte – o que se pode compreender como o 

objeto figurativo -, consumação material de uma imagem impressa de modo singular e 

distinto por in-formação de signos a um suporte, concretamente entrelaçados, responde 

também a práticas e habitus de um grupo específico de homens, mulheres e crianças, tal 

como os artistas de rua dos centros urbanos contemporâneos, trocando acesso ao 

consumo de víveres e benefícios necessários à manutenção dos processos auto-poéticos 

de seus organismos vivos
69

. 

O signo – aceito em validade universal, porque fenômeno, relativo absoluto, 

imana da carnadura do mundo na percepção de um sujeito, para repousar em sua 

sensibilidade e lhe instigar atitudes -, enquanto conceito, intenta o inefável do 

pensamento operatório de tradição semiótica acadêmica ante a percepção da imagem; 

realiza o vislumbre de um reflexo e participa da intenção de sentido perceptual. A 

imagem, em dinâmico ato de perceber, é o meio da consciência em seu vôo ao sentido 

no mundo, fenômeno da simultaneidade do vidente e do visual expresso no corpo - o 

enigma da visão -, mesmo a qualquer horizonte de um cosmos linguístico que o sistema 

                                                 
69 De como a teoria cibernética, pôde, enfim poetizar, e salvaguardar o que na sua episteme se representa 

de sagrado, com nomeclatura que lhe descreve o fenômeno da vida, em torno do qual se constrói a 

biologia criacionista-atéia e a neurobiologia, ambas de abordagem sistêmica, proposta por U. Maturana. 

Formalizado num conceito descritivo, o termo auto-poiésis, é citação aos processos físico-químicos 

mantenedores da coesão e funcionamento de um sistema biológico, quando da observação de um ser 

vivente, pensado ao paradigma cibernético, como máquina biológica, feixe de ações, reações e funções. A 

formalização conceitual é expoente axial da tradição acadêmica na cultura do ocidente cristão, cujos 

significados são referentes à formas imagéticas na linguagem da ciência, intencionalidade de burlar o 

inefável do espanto e o silêncio. 
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de significação da língua e das entidades liguísticas cultivadas possam estruturar por 

referências comuns a um círculo hermenêutico, construindo assim, um sentido e 

horizonte simbólicos; lidam sempre com pré-conceitos e pré-juízos os sentidos 

instituídos. 

Função vital à consciência, a experiência da imaginação é acesso simbólico ao 

imaginário; no devir histórico o existencialismo mítico por referências midiáticas ou 

midiológicas parece adquirir contornos cada dia mais nítidos, na medida em que a 

profusão de quimeras olimpianas originadas nos mass media, nos mais diversos 

sistemas de significação e figuração industrialmente explorados no século XX, compõe 

para as mais recentes gerações, o catálogo de seres fantasmáticos, supra-humanos, 

referendando as projeções e identificações dos públicos a arquetípicos personagens de 

narrativas sempre moralizantes, associadas a um projeto pedagógico de interpretação do 

mundo, a saber, a apresentação de um preferencial sentido de uma teoria.  

A abordagem metodológica de Francastel em sua teoria antropo-social das artes 

e seus produtos – portanto, da produção do imaginário, bem pode ser aplicada ao 

espetáculo, máscara cerimoniosamente poética da ritualística social -, promove a criação 

artística como ato, ação social de própria singularidade, e não reflexo de outros atos os 

quais a arte e o objeto figurativo seriam destinados a representar; a arte e a imagem 

produzida cimentam o imaginário e configuram a ontologia que ordena o cosmos à 

consciência, simultaneamente. Assim, boa parte do primeiro capítulo do livro A 

Realidade Figurativa (FRANCASTEL, 1973) ocupa-se em explicitar falaciosos 

entendimentos a respeito do significado e do lugar das artes e dos artistas nas 

sociedades, decorrentes de uma crítica historiográfica da filosofia estética, da história e 

teoria da arte, e mesmo da sociologia. Propõe, então, alguns argumentos do que não é o 

fenômeno de produção artística e da consumação da imagem como objeto figurativo; 1) 

afirma que a arte não é mero simulacro de uma realidade exterior às formas consumadas 

do próprio objeto figurativo – questão do realismo. 2) Não considera a arte como 

representação isolada de idéias previamente pensadas de modo acabado pelo artista que 

realiza o projeto técnico, sendo este, um sujeito social pertencente a um grupo com o 

qual compartilha referências, interesses e demandas, influentes a seu tempo e contexto 

cultural – questão do idealismo. 3) Quando da recepção de um produto artístico, o 

significado de um objeto figurativo – por ser um objeto de civilização –, nunca é 

dissociado do horizonte de expectativas do receptor, tampouco o significado pertence 

unilateralmente ao ideário e vontade de sentido do realizador, mas depende de ambas as 
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intenções – questão do tecnicismo. 4) A expressão de todo sentido que pretende o 

pensamento plástico ou figurativo não é substituto permutável por outros códigos em 

linguagem, como no caso da linguagem verbal e do código do alfabeto, mas atitude 

fundante de um meio de conhecimento, comunicação, expressão e transmissão de 

valores que é a imagem, quando concretamente conformada por formas singulares 

(signos) num objeto figurativo, que não é uma representação material símile das idéias e 

do pensamento de um artista, mas justamente a mídia, o meio, ou o suporte midiático 

com seus efeitos específicos – o meio é a mensagem -, com a qual o pensar se torna 

comunicável entrando em dialogia com todo o contexto sócio-histórico em que vive o 

realizador e no qual o objeto passa a existir em sua inércia de coisa, simultaneamente, 

corpo existente na realidade concreta e referente de seu significado: 

 

A obra de arte é com efeito um Lugar em que se cruzam elementos 

oriundos do domínio da percepção sensível – do real – e uma Forma, 

isto é, um sistema imaginário, arbitrário mas coerente, porque gerador 

de leis de causalidade. O real, o percebido e o imaginário estão 

presentes mas nenhum é exclusivo (FRANCASTEL, p. 88, 1973) 

 

Na relação entre pensamento e comunicação social, no capítulo Significação e 

Figuração no supracitado livro, diz-se: “por seus atos, por suas obras, cada forma de 

pensamento toma consciência de si mesma e se afirma como um meio de comunicação, 

mas em caso algum, ela divide seus poderes” (ibid, p. 87, 1973).  Apresenta, então, as 

características do signo, e seus sentidos, não simplesmente como sutil grifo da escrita, 

ou composição da obra de arte, mas expressão do pensamento dito figurativo ou 

plástico, que parte dos pressupostos de análises a respeito de torias investigativas sobre 

as linguagens do Extremo Oriente, instituindo uma teodicéia do signo: “uma teoria do 

signo considerado como testemunho não do real, mas de uma vontade de organização 

do campo socializado da percepção, em função de uma atividade ordenadora do 

espírito” (ibid, p. 92, 1987) – a saber, transformação do caos insubmisso do significante 

ao significado em ordenação de uma ontolologia ao horizonte do cosmos da língua; 

como proposto por Flusser. A interpretação de Francastel repousa no reconhecimento de 

que o objeto figurativo é acidental e controlado, “surge no final de um processus de 

atividade ao mesmo tempo intelectual e manual em que seu elementos oriundos, não de 

dois termos: o real e o imaginário, mas de três: o percebido, o real e o imaginário” (ibid, 

p. 92) – podendo compreender-se o real como a dimensão fenomênica externa a 

fisiologia dos sujeitos. Do signo figurativo, afirma Francastel: 
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Todo signo figurativo, como todo signo verbal, fixa portanto uma 

tentativa de ordenação coletiva do universo segundo os fins 

particulares a uma sociedade determinada e em função das 

capacidades técnicas e dos conhecimentos intelectuais dessa 

sociedade. Vê-se perfeitamente nesse momento que é impossível 

considerar a Arte como um fazer colocado à disposição de uma 

necessidade de expressão puramente individual. (FRANCASTEL, P. 

91, 1973) 

 

A identificação por proposições negativas do que a arte não é, para Francastel, 

acaba por erigir os parâmetros do que lhe seja o fenômeno artístico; argumenta que não 

sendo a arte um simulacro que intenta representar a expressão de um pensamento 

individual ou socialmente coletivo, o fenômeno técnico-poético é resultado de um 

processo de atividade intelectual e manual, associação signicamente triádica, 

conformando elementos do sensível, do perceptual e do imaginário – compatíveis com 

os estágios da semiose, como proposto por C. S. Peirce (índice, ícone e símbolo). 

Decorre sempre da percepção humana a fabricação de objetos figurativos que lhe 

imprime signos de plasticidade única: 

 

O jogo combinatório sobre o qual assenta a percepção da imagem, 

supõe a existência de três níveis: o da realidade sensível, que cria os 

stimuli, o da percepção e o do imaginário. A seleção dos elementos 

não se faz em função das leis genéricas da natureza, mas nas 

perspectivas de uma cultura, comum ao artistas e a grupos humanos, e 

que vem sempre a interferir, ma altura ou através do tempo e do 

espaço, com outros grupos humanos, que muitas vezes lhe são 

completamente estranhos em todos os aspectos (FRANCASTEL, p. 

40, 1987) 

 

O signo plástico, em sua constituição, fundamenta-se na relação de elementos do 

imaginário do artista – pode-se considerar, do círculo hermenêutico de experiências que 

este tenha vivenciado, de seu conhecimento adquirido –, com a objetiva e simultânea 

realidade social coletiva – contexto ao qual o sujeito criador está aferrado, na 

estruturação processual da atitude técnica que consuma, a saber, simultaneidade de 

forma e conteúdo, de figuração e significação, movimento do signo, semiose -, 

expressos na manipulação material. Em caso da experiência estética de recepção, o 

conjunto de signos plásticos, na composição de uma imagem visual, relaciona 

elementos decorrentes da atividade óptica e cerebral do receptor, que imerso na ação 

fruidora, recorre ao próprio afeto de memórias em acesso ao inconsciente, selecionando 

as formas perceptuais de interesse (e não intencionais) na instituição do significado. Por 



98 

 

suas características, o signo plástico é essencialmente ambíguo, fundante da potência 

comunicacional e transmissão de idéias que lhe é singular, o simbólico, modalizando 

por corte metafísico e epistemológico os sistemas de significação da imagem e da 

palavra. 

 No que diz respeito à experiência estética da recepção, por mais que a 

ambiguidade do signo figurativo possibilite relacionar uma multiplicidade de 

interpretações, isto não significa dizer que o entendimento que se pretenda seja 

desordenado a um horizonte completamente infindo, ou de sentido exclusivamente 

caótico – fugindo assim à inteligibilidade -, já que a interpretação de um objetivo 

figurativo deve levar em conta o contexto sócio-histórico da produção artística, como as 

práticas e costumes do sujeito que o produz, inserido e influenciado por forças de 

conservação e de instabilidade que possam atuar ao mesmo contexto, como também, da 

fixação do signo ao suporte. Da importância do conhecimento que se possa ter a 

respeito de uma obra específica, Francastel orienta à consideração de questões como; o 

tipo de sujeito social que tenha sido o artista, grupos aos quais se relacionava, condição 

econômica, educacional, política, enfim, o lugar que este, singularmente, ocupa na 

sociedade e o lugar que ocupa no grupo de produtores técnico-poéticos, tanto quanto a 

importância e atuação corporativa do grupo na sociedade. A posição e a função do 

grupo de artistas a um contexto histórico, assim como a individualidade de um sujeito 

inserido neste grupo a desempenhar função, varia de acordo ao período e localidade. 

Francastel chega mesmo a afirmar a existência de uma espécie de consciência plural – o 

que se pode considerar como imaginário social e coletivo -, fundamentando os 

fenômenos artísticos como objetos figurativos inteligíveis, já que movimentam 

simultaneamente as referências e, valores sociais e intelectuais do artista em sua 

individualidade, do grupo ao qual participa enquanto sujeito e dos expectadores que se 

engajam na recepção das obras, por intermédio de uma série de códigos visuais, 

linguagens e possíveis temas partilhados por todos. Tal consciência plural, que 

simultaneamente é e realiza um imaginário coletivo, função vital de toda sociedade, 

adquire seu sentido por práticas de grupos que partilham de uma mesma associação à 

memória historicamente instituída: 

 

o conceito de “mentalidade coletiva” ou de “estrutura mental”, relação 

necessária entre os modos de pensar e sentir com os modos de 

produzir, em um contexto social dado; o principio da dependência 

relativa dos diversos sistemas que compõe um todo social; a noção de 

que as representações são uma totalidade orgânica, embora possuam 
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certa flexibilidade; a convicção de que a pesquisa não deve criar 

limites rígidos nem se fechar demais em nenhuma doutrina 

(SILVEIRA, p. 131, 2003) 

 

 Do signo plástico, diz-se que este não é detentor de total equivocidade significante 

já que é conformado fixamente a um suporte, e sua mais precisa interpretação depende 

do conhecimento que possa ter o investigador teórico, ou o fruidor estético, da 

sociedade na qual o artista produziu a obra e foi ele mesmo cultivado enquanto sujeito
70

; 

quando em meados do século XVII, passagem da crença e visão de mundo (ideologia 

teocrática) do medievo para a Idade Moderna, a figuração da natureza-morta nas 

superfícies pictóricas presente nos trabalhos de muitos artistas, não é tão somente a 

correspondência aos valores culturais conceituados na filosofia moderna, de uma 

natureza antes mágica e habitada por entes invisíveis dotados de vontade, para uma 

noção de natureza inanimada a ser subjugada e dominada como fonte de recursos e 

energia através das peripécias da razão instrumental, mas uma forma de comunicação da 

sensibilidade de um grupo de sujeitos como testemunho não-verbal, levando à 

posteridade a noção de que a natureza jaz compreendida como utilitária ao homem 

moderno: 

 

Uma vez que um signo figurativo não consiste num simples esboço 

documental, representativo para fins utilitários de um objeto isolado, 

ele fixa os traços seletivos de um objeto institucional, que é um objeto 

de civilização. Com efeito, toda representação pelo traço ou pela cor 

de um elemento isolado no mundo exterior implica seleção. Não se 

transfere indiferentemente para uma superfície de duas dimensões não 

importa qual elemento do universo. Destacam-se certos elementos que 

sugerem menos o objeto do que o interesse que ele possui para o 

artista tanto quanto para seu ambiente. Quando os holandeses ou os 

espanhóis do século XVII pintam naturezas mortas, não vemos apenas 

acessórios ou frutas ou flores, mas igualmente o conjunto das razões 

pelas quais pareceu interessante a esses artistas apresentar-nos 

fragmentos do real assim agrupados e materializados 

independentemente de qualquer outro ambiente (FRANCASTEL, p. 

96, 1973) 

 

  

 Outro rico exemplo, extraído da teoria sociológica do objeto figurativo de 

                                                 
70 “se um objeto é passivel de várias interpretações em função de seus diferentes usuários, isto não 

implica que sua significação primeira seja livre e que todas as outras não tenham justificativa. É o mesmo 

que dizer que se pode ler à vontade uma língua: há também na Arte regras de deciframento” 

(FRANCASTEL, p. 95, 1973) 
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Francastel, é apresentado no artigo A Ordem Visual (Uma introdução à teoria da 

Imagem de Pierre Francastel), quando da rubrica “criação e destruição do espaço 

renascentista”, assim explicita o autor: 

 

a criação do espaço plástico renascentista, que permaneceu vigente até 

a criação do Cubismo, no início do século XX, quando então entrou 

em declínio. Segundo Francastel, a criação (a “invenção”, diríamos 

hoje) da perspectiva linear e da “composição sintética”pelo 

Renascimento italiano foi um processo longo e complexo, envolvendo 

pelo menos seis gerações de artistas. A capacidade de imitar a 

realidade do modo mais realista como resultado de um progresso 

absoluto na direção de uma representação adequada do mundo exterior 

foi, através dos séculos, considerada a principal característica da arte 

renascentista. Teríamos, enfim, através da expressão de um pequeno 

grupo de homens genais, a elite da sociedade mais evoluída, 

colocando as bases visuais das civilizações posteriores. O objetivo 

fundamental dos artistas criadores de novas formas durante o 

Quattrocento, contesta Francastel, não era um conhecimento positivo 

de leis supostamente imutável da natureza: “os novos objetos são 

produto do gênio humano, e não a causa”. Os novos artistas levaram 

sem dúvida em consideração propriedades óticas existentes na 

realidade exterior, o jogo do claro-escuro nos corpos, o 

esfumaçamento das cores e das formas na distância, as linhas de fuga 

“naturais” oferecidas pelos edifícios, etc. Mas, fundamentalmente, o 

que eles criaram foi um novo sistema mental de representações 

(SILVEIRA, p. 141-142, 2003) 

 

 

 Quando da invenção da perspectiva artificialis no Renascimento, expõe Silveira, 

que mais vale a coesão das formas visuais representadas figuradamente, que a verdade 

que intenta um realismo duplicador das formas por uma representação que se pretende 

fidedigna: 

 

os artistas do Renascimento criaram um instrumento intellectual 

através do qual orientaram o olhar e com o apoio do qual agiam; e, 

com ele, realizaram operações de construção. O sistema figurativo do 

Renascimento é uma técnica de representação do espaço, mas também 

um modo de integração das sensações e uma nova avaliação dos 

valores, ligados ao nascimento e ao declínio de uma civilização. O que 

conta efetivamente não é o “grau de verdade” da representação, mas o 

grau de coesão e de generalidade do sistema (ibid, p. 142)  

 

 A transfiguração da representação do espaço plástico, todavia, se dá em dialogia e 

interconexão entre as formas e técnicas de distintos sistemas de significação – tal qual já 

citado, quando Debray afirmara que as mediasferas não se excluem umas as outras, mas 

se sobrepõem formando um novo todo coeso e cultivando novas sensibilidades. No caso 
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do objeto figurativo, fundamentado nas proposições de Francastel, quando da transição 

dos sistemas figurativos medievos para o da renascença, o antropólogo baiano afirma 

que “os espetáculos urbanos e as representações teatrais, portanto manifestações já 

codificadas pela cultura urbana medieval, forneceram todo um acervo de signos 

utilizados, figuração em processo de mutação” (ibid, p. 142) – vê-se que as referências, 

“já não era a natureza, mas outros códigos visuais” (ibid, p. 142). De modo mais 

explícito: 

 

Francastel mostrou que a veduta, paisagem urbana ou rural que 

começou a aparecer no fundo dos painéis desde os tempos de Giotto, 

estava longe de ser inspirada em um contato direto da natureza: tinha 

muito a ver com o pano de fundo do palco dos teatros, no qual se 

inspirava (SILVEIRA, p. 142, 2003) 

 

 Assim, fica explícita a relação de intercâmbio entre códigos visuais diversos, 

compondo parte determinante das referências às quais os artistas se tornam tributários 

em seu contexto; toma por referência seus competidores por status no mercado das 

artes. Do intercâmbio fecundo na passagem do medievo para o primeiro Renascimento, 

identifica-se: 

 

rochedos, montanhas, árvores, bem como carros alegóricos, navios, 

templos, castelos e tronos. Todas essas figuras e outras mais foram 

apropriadas a partir do repertório do universo cênico tradicional. Das 

tragédias, dos dramas e das comédias, bem como dos festivais 

religiosos e cívicos, como elementos da imensa rede de objetos 

figurativos de que toda civilização dispõe. Por exemplo, nas famosas 

pinturas de Paolo Uccello, de meados do século XV, relativas às 

batalhas de Florença e Siena, é evidente que os cavalos envolvidos no 

combate não são animais de carne e osso, mas cavalos-de-pau 

estereotipados, tomados de empréstimos das encenações urbanas 

comemorativas da vitórias militares dos florentinos. Por outro lado, os 

casarios pintados em muitos “panos de fundo”presentes nas 

obraspictóricas desse período eram representações estereotipadas da 

praça pública usadas na cena teatral, retratando inclusive ruas amplas 

e largas praças, um urbanismo moderno que ainda não era 

reconhecimento: “A arquitetura do Renascimento foi pintada antes de 

ser construída”. O Renascimento foi, portanto, antes de mais nada, 

uma “obra da imaginação, dos ofícios e da vida” (SILVEIRA, p. 143, 

2003) 

 

 

 Quanto à configuração do espaço plástico em transformação no período do século 

XV, “ainda utiliza, na criação da imagem bidimensional, soluções ecléticas, com a 
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coexistência de diferentes sistemas de representação e permanência de partes inteiras do 

sistema medieval” (ibid, p. 143); a constituição da composição figurativa do espaço 

medievo não tem no ponto de vista fixo, central e único seu referencial representativo, 

prefixando as relações entre as formas que são integradas a um todo figurativo. As 

formas eram figuradas de diversos pontos de vista do artista, visadas tomadas de 

diferentes lugares e situações, sem continuidade de luminosidade, por exemplo, mas no 

qual são aceitas as existências individualizadas dos objetos formais que então constroem 

a ordem visual da obra.  De reconhecidos artistas daquele contexto histórico-artístico, 

observa-se que: 

 

em Masolino da Panicale e Piero della Francesca, cujas obras 

Francastel oferece como exemplo, o uso simultâneo da perspectiva 

hierárquica (segundo a qual a figura mais importante é representada 

em tamanho maior), e da perspectiva linear (figura maior é a mais 

próxima, independentemente do seu status). Idêntica observação pode 

ser feita sobre a luz e o tempo. No século XV italiano, não existia 

unidade de representação da fonte de luz, e a unidade temporal ainda 

não havia sido estabelecida. Em uma obra, os diversos objetos podiam 

ser iluminados a partir de diferentes fontes, bem como poderíamos 

encontrar facilmente a tradicional enumeração de episódios dispostos 

no mesmo quadro espacial. Nos famosos afrescos da capela 

Brancacci, em Florença, feitos por Mosaccio, a figura de São Pedro, 

apesar de ser a própria imagem do homem moderno, ereto no espaço 

físico, iluminado por uma luz não mais sobrenatural, aparece ora duas 

ora três vezes na mesma cena, contrariando a nova regra que estava se 

impondo, que Francastel chama de “composição sintética” ou 

“restritiva”, ou seja, a unificação ilusionista dos lugares que torna 

homogêneo o tempo, a luz e o espaço. O século xv foi uma época de 

experimentação que se orientou para uma seleção de métodos e uma 

fsão de sistemas, mesclando seletivamente tradições figurativas 

medievais a soluções originais. O sistema da projeção geométrica 

baseado no ponto de vista único foi portanto uma construção lenta, 

progressivamente elaborada, e não uma transposição mecânica e 

súbita do espaço operatório para o espaço figurativo (SILVEIRA. P. 

143-144, 2003) 

 

 Francastel, também refuta a idéia de que “os tratados teóricos criaram uma 

doutrina que, em seguida, orientou a criação da nova pintura” (ibid, p. 144). Segundo 

Silveira, esta verdade puramente acadêmica foi transmitida a partir dos seletos grupos 

de escribas nos quais se arregimentam os depreciadores das imagens. Citando 

Francastel: “Foi o ensino acadêmico que difundiu, depois do século XVI, a idéia de que 

a pintura era ensinada de uma maneira teórica” (FRANCASTEL, apud, SILVEIRA, p. 

144, 2003). Exemplifica-se: 
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O primeiro tratado sobre a nova pintura, da autoria de Leon Battista 

Alberti, foi escrito em meados de 1435 (1436, segundo Lionello 

Venturi) e era portanto posterior às pesquisas práticas, iniciadas no 

início dad écada anterior. O espaço renascentista nasceu de numerosas 

pesquisas formais e de uma seleção de métodos progressivamente 

elaborados, “não de uma solução-tipo, mas de um conjunto de 

atitudes” (SILVEIRA, p. 144, 2003) 

 

 Quando da efetivação da passagem do espaço figurativo do medievo para o 

renascentista, e, consquentemente a mudança de idades históricas, da Medieval para o 

período da Modernidade, Silveira argumenta que Francastel flagra “uma “invenção de 

tradição”, relacionada a uma transformação dos espíritos, no bojo de uma mutação não 

apenas social, mas ainda mais vasta, civilizatória” (ibid, p. 144). Tem-se desse modo, 

um referente prenúncio àquilo que M. Chaui identifica com a expressão kantiana de 

“revolução copernicana” – N. Copérnico, nascido em 1473, certamente recebera os 

ventos de mudança da nova ordem social cultivada na orientação da objetivação da 

natureza e consequentemente, na edução de seu próprio olhar, como diria Debray, 

resultando numa nova maneira de perceber o cosmos observável – certamente por 

refências também terrenas -, e, enfim, elaborou sua teoria do heliocentrismo do sistema 

solar, resultando numa desconstrução da vida imaginária instituída e representação do 

topos do mundo invisível do além, deslocando a Terra para a periferia do universo 

(CAPRA, 1995). 

 Trata-se, portanto, no período de transição do Medievo para a Renascença e, para 

a Idade Moderna, do cultivo de uma nova visão de mundo e cosmovisão, rotacionando 

os referentes do homem em relação ao lugar que ocupa nos cosmos e sua relação com 

todas as representações da divindade: 

 

O novo espaço materializou-se como expressão de uma nova 

mentalidade, de uma nova conduta, vivida no plano conceitual como a 

passagem da teoria medieval das essências – da ideia de que o mundo 

é um reflexo do pensamento divino e a terra um espaço imóvel no 

centro do universo – à concepção de que o mundo é uma realidade em 

si e os homens estão entregues à própria sorte. O homem, na nova 

situação, tornou-se “juiz e parte do próprio destino”. No contexto 

intellectual inicial, as coisas deveriam ser evocadas por suas 

qualidades absolutas, pelos atributos característicos do lugar que Deus 

supostamente lhes designava na terra. Representativa de qualidade 

morais e simbólicas eternas, a figuração tradicional fugia da 

representação de ambientes mundanos; a pintura renascentista, ao 

contrario, adotou a transposição dos espetáculos organizados, 

encenações em espaços sociais bem definidos ou episódios históricos 
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onde se desenrolava a aventura humana. Essa temática foi 

desenvolvida simultaneamente à criação do novo do novo código 

visual. A nova ordem figurativa, salienta Francastel, utilizou alguns 

dos recursos “quase eternos” da pintura, porem os absorvem no 

contexto da época, tornando-os um aspecto da especulação racional 

em um ambiente cultural preciso, em um momento de grande 

dinamismo (SILVEIRA, p. 144, 2003) 

 

 Por tais argumentos é permissivo endossar as afirmações supracitadas 

considerando que, para Francastel, os novos modos de representação figurativos do 

espaço e a substituição dos antigos modelos de representar, de um contexto histórico 

passado, acontecem “em função de reiterativas interpretações psicológico-espaciais da 

natureza, isto é, de uma leitura de enunciações teoréticas e das regras práticas de ação 

no contexto do convívio social” (CAMPOS, p. 62, 1990). Deste modo, compreende-se 

não somente a passagem e transição de um sistema representativo para outro, como já 

dito, mas de um novo cultivo de mentalidades e sensibilidades, compondo novas visões 

de mundo e consequente o olhar que do mundo se lança ao planeta e ao universo, 

cosmovisão. Segundo Lúcio de Campos, Francastel assim propõe: 

 

Em seu estudo sobre o espaço figurativo, do Renascimento aos 

cubistas, ele demonstra como no Medievo as formas foram concebidas 

segundo um critério topológico e magicamente significante. Os 

renascentistas, por seu lado, produziram uma visao perspéctica, efeito 

de toda uma concepção cientificizante do cosmos e, também de uma 

“distância” psíquica entre natureza e o homem. Modernamente, o 

espaço tridimensional, sintético e unitário, típico da arte europeia dos 

séculos XV e XVI, vem se desintegrando numa visão tópica plural, 

analítica e descontínua (CAMPOS, p. 63, 1990) 

 

 De maneira crítica semelhante, Silveira também salienta a transformação da noção 

de espaço figurativo na contemporaneidade; pontua que com o advento da sociedade 

industrial, fôra surgindo uma representação espacial “descomprometida com a 

encenação de ritos e episódios históricos, mais ligada, segundo Francastel, a um 

fenômeno de consciência, de visão interior e análise de sensações” (SILVEIRA, p. 145, 

2003), impressões visíveis da ideologia corrente, opondo os valores contemporâneos, 

“aos valores predominantes das sociedades saídas do Renascimento, como a 

estabilidade, objetividade” (ibid, p. 145). Enquanto na visão de mundo do Renascimento 

– bem podendo dizer, a cultura e o cultivo do espírito -, “o espaço era numérico, 

ortogonal, topográfico, unitário e estático; hoje é qualitativo, curvo aberto, segmentado 

e dinâmico” (ibid, p. 145). Comentando diretamente a relação direta do homem com o 
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contexto mais atual, suas crenças e valores, também como o tipo social predominante ao 

artista, acrescenta: 

 

O homem contemporâneo não sente mais a natureza como uma 

“potência antropomórfica encarnada”, ela nos parece mais um 

“prisma em movimento”. “O infinito do mundo, em certo sentido, 

desencarnou-se, ou, mais exatamente, desvencilhou-se dos valores 

sentimentais e romanescos que uma longa tradição de figuração 

dramática havia adotado.” Os valores que interessam aos artistas 

atuais – ritmo, velocidade, deformações plasticidade, mutações, 

transferências – coincidem com as formas gerais da atividade física e 

intelectual de nosso tempo. O cubismo levou às últimas 

consequências a noção de sistema de equivalência especial, 

radicalizando a consciência da arbitrariedade das representações. 

Não representamos mais figuras óticas, no sentido euclidiano do 

termo, mas sensações. Nossa concepção especial é mais baseada na 

análise dos nossos reflexos, é uma figuração “psicofisiológica”, tátil 

e poética: avançamos atualmente na direção de um espaço afetado 

pelas dimensões polissensoriais de nossas experiências íntimas” 

(SILVEIRA, p. 145, 2003) 

 

 A experiência da criação do espaço plástico é, portanto, antecipatória de 

diferenças dos modos de vida e das configurações concretas que se enlaçam 

dialeticamente com o surgimento de novas formas arquitetônicas e urbanísticas, 

conformando não somente a realidade figurada nas superfícies de duas dimensões, mas 

a própria superfície do mundo com produtos da técnica e alterando toda a paisagem 

antropo-social constitui uma modificação do próprio meio no qual os sujeitos são 

concretamente cultivados, transformação da cultura – que sempre implica uma dialética 

das formas imaginárias que a tudo reveste, e dos projetos práticos que exprimem estas 

formas nos sistemas de representação figurativos. Por toda a argumentação supracitada, 

compreende-se que na marcha das instituições da civilização, o imaginário e os sistemas 

figurativos são o fundamento da projeção utópica coletiva, entrelaçam com as palavras e 

as letras, a imagem do mito, que por sua vez, orienta as projeções imaginárias a ideais 

horizontes éticos consumados em práxis. Afirma-se: 

 

A cada período, através da estruturação geométrica do espaço, os 

esquemas e categorias de pensamento, os graus basilares do 

cnhecimento, que caracterizam a vida social numa época determinada, 

encontraria sua expressão. Na confecção geométrica da obra, cada 

civilização inseriria, por outro lado, todo um material narrativo, 

alegórico e histórico, inspirado pelos ideais e hábitos próprios aos 

homens do tempo, e mais frequentemente organizado, ao que parece, 

segundo a sintaxe do discurso mítico (CAMPOS, p. 62, 1990) 
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 O mito se reveste imaginariamente das formas visuais figuradas, enquanto estes 

mesmos sistemas representativos são influenciados pela mítica corrente, ritualizada na 

vivência e nas crenças da cultura. Nas palavras do sociólogo francês: 

 

O homem continua a criar o espaço imaginário onde os artistas 

projetam uma interpretação fascinante de suas convicções e de seus 

hábitos. O espaço plástico não pode cessar de se transformar, em 

função da nossa empresa coletiva sobre o mundo exterior; ele não 

pode deixar de ser ao mesmo tempo, reflexo de nossa concepção 

matemática das leis físicas da matéria e da ordem dos valores 

sentimentais que nós gostaríamos de ver triunfar. Ele sempre sera, ao 

memso tempo, como no Quattrocento, mito e geometria, forma e 

conteúdo, e sempre existirão nas sociedades humanas futuras, mitos e 

geometrias diferentes daquelas que já conseguimos elaborar 

(FRANCASTEL, apud, SILVEIRA, 145, 2003) 

 

 Ora, se a corrente interpretação dialética dos fenômenos através da abordagem 

estrutural de Francastel culmina na observação dos entrelaçamentos entre os sistemas de 

significação e figuração, fundamentando imaginariamente as formas simbólicas do mito 

como projeção do ideário atuante na configuração de estados da matéria, a própria 

imagem que se possa fazer do universo – ela mesma, uma produção representativa e 

figurativa -, interfere na constituição e na orientação de designações do que vem a ser o 

conhecimento acadêmico científico, tanto quanto, na imagem que se faz do universo a 

partir da cosmovisão dos sujeitos de mentalidades ideologicamentes cultivadas; uma 

cosmovisão é a representação de aspectos representativos do relativo absoluto, do 

indizível da configuração do sagrado. 

 Se o fenômeno tecno-poético, ou artístico, constitui uma linguagem criadora de 

signos (plásticos/figurativos) com sua especificidade cultural e histórica, como também 

as contingências referentes ao suporte material no qual a imagem adquire seus 

contornos expressivos únicos – constituição significante -, os progressos no horizonte da 

cultura no século XIX, num período de aparente estabilidade econômica entre os 

Estados-Nação europeus, impulsionaram o desenvolvimento de benefícios tecnológicos 

com a abundância de recursos acumulados desde o início da exploração colonial, 

possibilitando uma paisagem fecunda à experimentação da criatividade, cujos resultados 

em diversos setores da indústria foram responsáveis pela modernização de privilegiados 

países
71

, autopromovendo a defesa do discurso científico e aguçando a imaginação de 

                                                 
71 Com certa exceção à Alemanha, por sua industrialização relativamente tardia, que já no século XX viria 

a recorrer da força bruta na aquisição de procedimentos emergências de seu projeto civilizatório e 
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homens na renovação dos códigos culturais, sistemas de significação e figuração, 

respectivamente materializados em grandes invenções, como a fotografia – ainda em 

meados do século XVIII – e o cinema, no período de transição ao século XX; por 

questões referentes a este trabalho, a análise crítica será então focada nas considerações 

a respeito do cinema, na continuidade da perspectiva estruturalista psico-fisiológica que 

empreende Francastel. Ademais, é imensamente vasta a bibliografia que evidencia no 

surgimento da fotografia um marco de ruptura nas artes plásticas ou visuais, como 

também, interessante, o ostracismo que as proposições teóricas do sociólogo francês 

tenham caído ao esquecimento de grande contingente de pesquisas acadêmicas da 

imagem. 

 

2.2 O Espaço Fílmico: Ilusão Especular e Olhar Sem Corpo da Câmera 

 

No devir histórico, a transformação das práxis das instituições e convicções, da 

cultura e o cultivo de nova sensibilidade com o apuro da valorização da razão 

instrumental, impulsionou o surgimento de outros sistemas de figuração e tecnologias 

de produção serializada de imagens, sem precedentes. Eis que se pode assumir a 

invenção da fotografia, no século XVIII, libertando as artes plásticas tradicionais - 

associadas à idéia de belas artes - de sua obrigação de uma representação realista das 

formas, enfatizada desde o Renascimento por uso da perspectiva artificial de ponto de 

vista central e sua composição plástica do espaço contínuo.  

Na epígrafe de seu texto, excerto de um curso de filmologia realizado entre os 

anos 1957-1958, Pierre Francastel argumentava: o “espaço fílmico” como plural, 

concreta e abstratamente (FRANCASTEL, p. 157, 1987). O sociólogo requisitava ao 

cinema a participação no “campo das artes de expressão plástica” (ibid, p. 157), já que 

independente do que se possa considerar da importância de noções conceituais como o 

movimento e o tempo, ou qualquer outro “elemento técnico ou fisiológico, no 

mecanismo da expressão fílmica”(ibid, p. 157), o cinema sempre estabelece a noção de 

espaço. Argumentara que a explicação sobre o fenômeno visual que permite a ilusão 

especular da projeção e leitura, quando da decodificação das formas exibidas nos 

fotogramas, faz-se numa relação específica de cadência espaço-temporal na sucessão 

das imagens suscitadas, ao ponto que cada nova aparição “se efetue antes que tenha 

                                                                                                                                               
cultural, culminando no holocausto e na espetacularização da falência da máscara ideológica da 

racionalidade Ocidental, corrente até então. 
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desaparecido a impressão sensorial deixada pela precedente, na retina” (ibid, p. 157); a 

sucessão das imagens no écran cinetográfico, não simples decupagem da ilusão – ou a 

simulação realista do movimento -, o encadeamento de imagens requer uma ordenação 

das mesmas, a fim de construir sentido para a exibição que exige uma coerência, “uma 

certa ordem, talvez mesmo reversível” (ibid, p. 158),  possibilitando, além do ritmo 

fisiológico necessário à impressão retiniana e configuração da imagem – e do 

movimento especular – por ajustamento do complexo das operações cerebrais, uma após 

outra, uma estrutura da própria ordem visual, que na teoria de Francastel é tributábel 

pelo conceito imagetico de forma – noutra palavra, na dimensão cinematográfica, a 

estrutura formal da montagem. Cita-se: 

 

O ritmo fisiológico da sucessão de imagens, com um determinado 

intervalo, só dá a sensação de espaço contínuo; mesmo que as imagens 

fragmentárias, que se sucedem no écran, tenham todas, sob  este ponto 

de vista, o mesmo valor, já o mesmo não acontece quando se trata de 

sugerir o real, e especialmente o movimento (FRANCASTEL, p. 158, 

1987) 

 

Segundo Francastel, torna-se gratuíto afirmar que no cinema o movimento pode 

ser percebido com extadião, já que o fenômeno perceptivo da ação dinâmica – assim, 

evocando uma aproximação teórica à fisiologia da percepção -, “não existe em estado 

puro, separado dos objectos e das diferentes coordenadas do espaço plástico; não tem 

um caráter privilegiado, não é uma essência” (ibid, p. 158). O movimento, e no caso do 

cinema, a ilusão especular do movimento, só é percebido, “enquanto qualidade 

abstractamente destacável de conjuntos mais complexos” (ibid, p. 158). Explicita: 

 

basta ver registros filmados de um homem que salta ou de um pássaro 

que voa. Se um determinado ritmo, as formas sobrepõem-se, num 

leque informe, sem qualquer efeito ilusionista ou, se se preferir, de 

realidade. A mera sucessão de imagens na retina, a intervalos 

regulares, calculados para produzir uma impressão de continuidade, 

não é suficiente para criar a ilusão de vida (FRANCASTEL, p. 158, 

1987) 

 

O movimento jamais é percebido em isolado, mas sempre em relação ao espaço 

percorrido pelo corpo ou objeto que efetua uma trajetória ou imprime representaçào 

visual de coordenadas – como no caso do objeto figurativo do quadro fílmico, ou 

mesmo o gestual em relação às partes do corpo que se matém fixas, ou o corpo em 

relação ao ambiente. “O expectador não é sensível apenas ao que se move, mas também 
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ao que permanece fixo” (ibid, p. 158). Seja qualquer percepção de movimento, esta 

supõe referências fixas efetivadas “por diferenciação de signos reveladores de 

realidades mais complexas” (ibid, p. 158), exige, segundo Francastel, a diferenciação 

cognitiva de “um ou vários limiares de percepção intelectual, diferentes do limiar de 

percepção ótica, que fornece a noção de continuidade” (ibid, p. 158); a saber, todo o 

engajamento intelectivo da imaginação em sua atividade poética na criação das formas 

visuais, e a estruturação imaginante própria ao encadeamento de formas que perfaz a 

atitude da consciência que imagina e ordena as aparições mais ou menos rápidas ou 

fugidias, em maior ou menor tempo de exposição, na experiência do cinema, não 

coordena apenas a impressão retiniana da imagem-óptica. O que implica na duração 

mesma da sequência de fotogramas exibidos a representar determinado conjunto de 

formas, em função de outras sequências de fotogramas, cujas formas neles capturadas, 

podem variar de número, e consequentemente de tempo de exibição, assegurando uma 

relação de ponto e contra-ponto, instaurando referências visuais de fixidez em maior ou 

menor grau, mas que também estimulam a capacidade da memória daquele que efetua a 

recepção. Noutras palavras: 

 

É necessário que permaneçam alguns pontos fixos, para que se 

estabeleça uma ligação entre imagens, pois de outra forma a sensação 

seria de confusão e dispersão, e não de movimento. O que se apercebe 

não são imagens sucessivas, é uma sucessão de imagens. Não pode 

haver percepção de movimento ou de verosimilhança sem a retenção 

momentânea de certos signos, que servem de refer6encia. O 

movimento é apercebido, não como uma realidade concreta e exterior, 

mas como uma experiência interior, pessoal, comunicável através de 

signos intermediários, cuja natureza e frequência ainda estão mal 

estudados. (…) o objectivo do cinema é a sugestão, e não a 

reprodução do real, o que acarreta a existência de leis psico-

fisiológicas, que devem ser descobertas e formuladas 

(FRANCASTEL, p. 159, 1987) 

 

Ora, o receptor não é sensível apenas ao que se move, mas também ao que 

permanece fixo, a duração de uma sequência de fotogramas. Uma sequência fílmica de 

planos necessita para sua recepção, que as formas visuais sejam reconhecidas e 

associadas em relação às referências, fundamentadas no conhecimento prévio de 

mundo, responsável por toda a adaptação sutil do sensível aparelho perceptual e que 

todo ser humano carrega consigo. Francastel argumenta que o desenvolvimento das 

matemáticas não-euclidianas, responsáveis por representações fragmentárias e curvas de 

uma mesma continuidade espacial, por auxílio e influência de métodos de pesquisas 
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psico-fisiológicas relacionadas a percepção do espaço no caso da infância, promoveu 

por intermédio da investigação de psicológos a “existência de categorias específicas e 

regulares na elaboração progressiva do mundo da criança” (ibid, p. 161). Noções 

consideradas intangíveis, na percepção do espaço e do mundo, foram completamente 

alteradas, como também no que desempenha a função simbólica da representação: 

“Espaço posicional, espaço topológico, espaço projetivo, e espaço perspectivo, todos 

eles provocam o acordo de matemáticos e psicólogos no reconhecimento de seu caráter 

comum e concreto, e todos eles existem, também para o artista” (ibid, p. 161). O espaço 

representado nas projeções cinematográficas agrega, certamente, uma noção plural, que 

é figuração - no plano ou quadro fílmico -, ou em recepção, conjunção polissensorial 

das experiências íntimas do público, impressões de memória que configuram um espaço 

qualitativo, curvo aberto, segmentado e dinâmico – como já anteriormente assinalado
72

. 

Prosseguindo em sua analítica do espaço fílmico, Francastel faz associações entre o 

cinema e a pintura, seja na composição do quadro cinematográfico no écran, seja pela 

relação distintiva entre figura e fundo, responsável pela educação da visão perceptual e 

agindo diretamente no reconhecimento das formas e volumes. Fundamentando-se no 

Manual de Psicologia de P. Guillaume, destacado psicólogo integrante da corrente da 

psicologia das formas (ou como dizem os alemães, Gestalt), afirma:  

 

a distinção da forma, é necessariamente, uma operação ativa, que 

leva, sempre, a uma distinção entre a forma e o fundo: só se pode 

reconhecer, além disso, aquilo que já foi previamente observado. Um 

primitivo não lê a imagem do que nunca viu. Pra cérebros treinados, 

ao contrario, o desenho, tal como a linguagem escrita, é um meio de 

fazer surgir objectos imaginários (FRANCASTEL, p. 166-167, 1987) 

 

Francastel passa, então, a decupar aquilo que para a teoria da psicologia das 

formas se encontra como fundante de toda a percepção e o reconhecimento das formas 

que são apresentadas, a saber, a imaginação e a memória; “Sem elas, não existe 

nenhuma forma de visão plástica. No cinema, como noutros campos, as duas funções 

                                                 
72

 “Nos matemáticos, o espaço é elaborado; o espaço, para a criança, é adpatado a forças e experiências 

limitadas. Parace-me perigoso estabelecer, como príncipio, a identificação pura e simples das formas 

provisorias ou abstractas do conhecimento com a experiência elaborada laborada do homem adulto. Não 

oferece dúvidas que os matemáticos e os psicológos nos abriram fecundas perspectivas sobre problemas 

universais da representação do espaço; mas também é evidente que essas perspectivas são tomadas de 

posições demasiado particulares, para que possas ser informativas da estrutura global do espírito humano. 

É indíspensável completá-las com outros estudos, baseados no conhecimento de outros tipos de 

indivíduos e de actevidades. O cinema – sobretudo se o considerarmos ligado às outras artes plásticas – 

oferece-nos um instrumento de investigação excepcionalmente vasto e preciso” (FRANCASTEL, p. 161-

162, 1987). 
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trabalham incessantemente, em alternância e em elaboração (ibid, p. 167), e para a 

percepção das representações do espaço, especialmente no caso da projeção 

cinematográfica, deve-se considerar a participação recíproca de ambas as faculdades do 

pensamento na cognição de efeitos de ilusão ótica: 

 

Não é porque a câmera nos passa a dar o espectáculo de imagens 

sucessivas, e já não de imagens fixas, que o papel da memoria se torna 

mais saliente, e que o da imaginação diminui de importância. Para ser 

lido, qualquer signo exige um esforço de reconhecimento. Só a 

imaginação pode tornar vivo um quadro ou um filme. Esteja a 

superfície plástica coberta, quer com imagens sucessivas, quer com 

imagens fixas, o que nela aparece nunca é o real. Mesmo apresar 

dosmúltiplos ângulos que, apesar de tudo, permanecem limitados, 

mesmo da sua mobilidade e da possibilidade de fazer infinitas 

repetições, a câmera monocular é um sistema de registro tão artificial 

como os outros. Os objectos fílmicos não são nem mais nem menos 

verdadeiros que os objectos desenhados. Uns e outros são signos, na 

plena acepção do termo, isto é, organização de linhas, cuja finalidade 

é uma fragmentação alusiva da superfície. Quer seja através de traços, 

superficies, sombras ou cores, que as linhas se encadeiam ou 

imobilizam, a fnção de reconhecimento e de representação parece a 

mesma. O cinema é uma arte, o que não lhe tira nenhuma 

característica específica, mass ó se conseguirá compreendê-lo 

devidamente, se se integrar este fenómeno particular na série inumeral 

de signos plásticos, e sem nunca esquecer que o objecto fílmico, tal 

como todos os objetos artísticos, é uma metáfora e uma criação 

ilusionista do espírito (FRANCASTEL, p. 167, 1987) 

 

Por tudo o que foi dito nas pesquisas levantadas por P. Francastel, não restam 

dúvidas da importância da imagem – em sua dimensão concretamente produzida 

(figurativa), mais a imagem dita mental -, e consequemente, da nomeação de uma 

potência ou faculdade fundamental do espírito e do pensamento, a imaginação, sempre a 

fim ao imaginário social, instituíção das projeções subjetivas que vêm a ganhar corpo na 

manipulação dos distintos estados da matéria infomando desde os ambientes urbanos – 

arquitetura - e, todos os sistemas de significação e figuração, de toda mídia e sua cultura 

programada a um sentido, e atualmente, orientando-se ao domínio cada vez mais 

exaustivo da paisagem natural, na obscena exploração do composto orgânico 

microscópico do corpo humano, no espaço sideral e quântico, na configuração do 

horizonte simbólico que se propaga nos processo de comunicação e transmissão 

cultural. Da imagem, jardim do ser, floresce a paisagem figurativa do universo – a 

saber, por influência da imaginação e da memória, os sistemas de significação plástico 

ou figurativo, juntamente ao verbal, atuam em conjunto interconectivo, na medida em 
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que novos conceitos e significados expressos através da palavra - sinais gráficos 

discretos e de valor simbólico -, são naturalizados e entram no horizonte do cosmos 

linguístico dos falantes, excitam a criatividade da imaginação e do imaginário, que 

encontram vazão quando da produção de imagens técnicas, sejam tradicionais ou 

produzidas com novas tecnologias, por intermédio dos sistemas de figuração. Partindo 

então, da imagem técnica mais impactante ao seu tempo (o cinema), Francastel afirma 

interesantes considerações da imagem como medium: 

 

Sistemas de pontos, produzidos por vibrações, formam, num écran, 

manchas que em si, não são nem equivalentes da figura da Terra, nem 

detentoras de valores significativos absolutos. É pura ilusão atribuir à 

imagem plástica uma essência distinta da que permite a existência das 

outras linguagens representativas, ideográficas ou alfabéticas. Há, em 

todos os casos, aparição ou formação de uma imagem virtual, 

intermediária entre a que está no espírito daquele que fala e a que se 

forma no espírito daquele que ouve ou vê – o que é a mesma coisa. 

Esta imagem possui uma realidade física positiva, e esta realidade fá-

la corresponder, não à natureza, mas as estruturas mentais de certos 

grupos sociais e certos indivíduos. Ele constitui uma espécie de 

passagem sensível, necessária em todos os casos em que criam laços 

entre os homens. Ela não pode deixar de revelar coisas essenciais 

sobre a estrutura temporal do mundo físico, onde se movimentam os 

participantes numa determinada forma artística (FRANCASTEL, p. 

173, 1987) 

 

Assim posto, nas palavras do eminente sociológo, o significado de suas 

pesquisas parece ter atingido as noções de R. Debray – influente intelectual da 

atualidade, herdeiro da tradição francesa de pensamento acadêmico. De fato, as 

conclusões a que ambos chegam, são precisas. Ambos pontuam que as transformações 

da cultura, e, o cultivo dos espíritos se dá de maneira processual, numa dialogia entre a 

paisagem antropo-social instituída, com suas práxis em hábitos e convicções, e as novas 

modalidades que na relação direta das novas gerações, vão impondo ao mundo a lógica 

materializadora de outras convicções e intervindo na configuração concreta dos espaços 

e seus significados, a saber, a renovação fundamental de signicações do mito e de suas 

formas imaginárias idealizadoras da utopia – precisamente, a ideologia a reificar valores 

e idéias nas artes, instituições e condutas. Mas, recortando as considerações símiles, 

tanto sociológicas, quanto midiológicas – já no caminho percorrido e exposto neste 

documento, a designação da noção de imagem reencontra o mérito da mediação -, deve-

se igualmente resguardar a definição de E. Cassirer, do homem como animal simbólico 

– por seu singular sistema percpetual ou aparelho sensório, instrumento criador de 
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formas simbólicas que lhe recobrem e à toda função designadora da realidade natural e 

instituída, a saber, formas simbólicas . É por esse caráter de medium que possui a noção 

de imagem, que esta fundamenta a nomeação do corrente capítulo. Expressão que 

intenciona a comunicação e a instituição de sentido; a imagem produzida possui função 

simbólica à consciência humana, incapaz de evadir-se da atitude criativa da imaginação 

e de despertar desejos e reações, cujos efeitos são percebidos na vida cotidiana pela 

insondável profusão de imagens produzidas nos mais diversos suportes da transmissão 

de mensagens no atual processo da comunicação social numa cultura de convergência 

de mídias. 

 O teorema ótico da existência – associado à proposição da perspectiva artificialis 

como referente ideológico de uma educação social do olhar, uma cultura visual, não 

importando ao nominalismo que historicamente a tradição acadêmica centro-européia 

impõe, funciona como via ao imaginário e à renovação de suas formas sondáveis 

intuitivamente como numa exploração topológica e de taxonomia ecológica, a saber, na 

produção do conhecimento. O idealismo absoluto, ora chamado de formalismo, ou o 

realismo, ganham corpo com os discursos do existencialismo fenomenológico, quando 

das considerações psico-fisiológicas das pesquisas de Francastel, que atribuem valor de 

verdade à realidade ao que pode ser verificado no campo perceptual, supostamente 

ignorando as entidades invisíveis. Diz-se supostamente, pois na mudança da concepção 

da visão de mundo e entendimento da natureza como uma potência viva e 

antropomórfica para um aglomerado caótico de material energético conformado em 

diferentes estados inertes, segundo os pressupostos da ciência física, exigiu-se um novo 

projeto de episteme por conta da tradição, uma proposição de teoria do conhecimento 

das modernas ciências sociais e humanas; quando da nomeação da tradição acadêmica 

francesa nas contingências de sua língua de origem latina, ou das ciências do espírito, 

quando da nomeação da tradição alemã, por distinções linguísticas do idioma indo-

germânico. Assim, a noção de signo adquire estatuto de relativo absoluto na lógica de 

investigação que fundamenta as pesquisas científicas com a semiologia e a semiótica – 

tributável em validade universal -, ordenando um sistema linguístico aberto, mas que 

volteia sobre si mesmo, na objetividade da palavra que volteia sobre si mesma, já que 

todo significado pertence à linguagem, e institui ao saber acadêmico uma meta-

disciplina de validade especulativa infinda; a tudo antropofagicamente devora o signo, 

desde os discretos caracteres alfabéticos, os códigos e fórmulas numéricas da 

matemática, as disposições filiares do tecido orgânico das células e micro-organismos, a 
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entidade linguística que teológicamente representa “Deus”. Interessante, também, que 

desde a sabedoria arcaica do mito, nas narrativas de Homero, o termo signo (em grego 

séma), denotava o aviso de aqui jaz, a pedra tumular sobre a sepultura
73

, fazendo a 

consciência voltar-se a si mesma na reflexão sobre a finitude humana e o fenômeno do 

ser, do poder-ser e do estar. Onde quer que haja o signo há de haver o homem para 

interpretá-lo. Tributável infinitamente, a noção de signo assume desde a historiografia 

da Antiguidade, na epistemologia da teologia cristã, quando considerada sua potência de 

relação em si, semiose, a nomeclatura significante de “Deus”, e estrutura a triádica 

relação das instâncias da divindade, nos significantes do Pai – de valor indicial, toda a 

tradição que antecede e sugere ao sujeito vivente, com a sabedoria sempre cumulativa 

do espaço imaginário do passado de extensão infinita -, do Filho – de valor icônico, 

todo sujeito encarnado, a figura do homem verificável na variação histórica das 

diferentes representações étnicas do Cristo em contextos culturais distintos, mas em 

semelhança ao grupo hegemônico, fortalecendo um etnocentrismo, suas normas e 

valores, -, e do Espírito Santo – de valor simbólico, compreendido como o dom divino 

do verbo, mas que não escapa ao processo informador figurativo, expresso na forma 

visual da pomba, por ser a ave, aos chamados primitivos e arcaicos sujeitos, um 

fenômeno natural reconhecível de vida e, finitude da própria capacidade perceptual, já 

que em atividade do vôo a ave lhes escapava ao campo de visão, subindo às alturas – 

integrando-se ao indiviso luminoso do céu, tanto quanto a massa de ar do hálito -, e, se 

considerada sua função simbólica integrante ao processo de semiose, já que a ausência é 

também presença do signo, oferece os indicativos significantes linguísticos e imagéticos 

do retorno da linguagem sobre sí mesma, de sua integração ao simbólico ou sistemas de 

significação, quando já expresso nos dizeres da moderna ciência e suas disciplinas 

humanísticas, como a linguística. A estrutura de leitura da Bíblia fica evidenciada por 

argumentos das linhas anteriores; do mito criador, (Gênesis); o mágico tem valor 

indicial, dai o reconhecimento da presença da divindade nos fênomenos da natureza; o 

mito instaurado, fundador da comunidade – o reino de Deus entre os homens -, 

passagem ao período histórico e intelectual (Os evangelhos, comentam o mágico na 

esfera antropo-social), instituindo a contagem do tempo progressivo no calendário 

cristão; do mito existencialista fundamental, o retorno ao simbólico, o sujeito, 

mentalidade ou consciência cultivada, encontra revelações (Apocalipse) nas 

                                                 
73 “Signo vem de sema, pedra tumular. Em Homero, sema Cheein é erguer um tumulo” (DEBRAY, p. 24, 

1993). 
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representações de sua cultura e na simbologia do velho e novo testamento. A síntese 

dialética do oráculo-livro, estratégia a esconder que o indvidualismo pretendido na ética 

da Igreja é tornar seus fiéis espíritos enganadores – quando não, enganados, aqueles que 

não conseguem perceber da falácia do reino do divino na terra, pois o mundo, na inércia 

do planeta, em tal perspectiva, já o é. A tríade institui, numa só vez, o retorno do sentido 

aos sistemas de significação e figuração, ao simbólico; como o ouroboros em que a 

serpente engole a própria calda, a linguagem volteia sobre si mesma. 

 Da noção de signo, de maneira sucinta, da Grécia arcaica à atualidade, diz-se que; 

os filosósofos pré-socráticos, em suas hermenêuticas, já utilizavam a nocão de signo 

“essencialmente preocupados com a interpretação de mensagens divinas.” (TELES, p. 

06, apud LOTMAN, 1981); os estóicos “já faziam clara distinção entre significante 

(semaninon) e significado (semainomenon). (ibid, p. 06); Platão, “define com 

assombroso rigor, no Crátilo, o signo como “o que remete para outra coisa natural ou 

convencionalmente.” (ibid, p. 06); Arístotéles, “distingue entre “onoma”, signo que por 

convenção significa uma coisa (como / FILON / ou / barco / ), “rema”, signo que inclui 

na sua significação uma referências temporal (como / está bom) (ibid, p. 06), e, como 

indica o semioticista lusitano, insinua a noção de estrutura, quando formaliza o logos, 

“signo complexo, discurso significativo completo” (ibid, p. 06). Galeno (130 d. C.), 

médico romano e filósofo de orgiem grega, “utilizou o termo semiotiké  para designar a 

ciência dos sintomas em medicina.” (ibid, p. 06). Locke, já no século XVII, é 

historiograficamente ”responsável pela introdução do termo semiótica (semiotics) e pela 

fundação de seu projeto” (ibid, p. 06) – a saber, da moderna semiótica
74

, meta-disciplina 

da ciência. As conseqüências dos postulados de Locke, ainda refletem a atual 

configuração da instrumentalização da semiótica como tábua de valores das descobertas 

científicas, funcionando como um sistema lingüístico submetido à lógica matemática 

formal, sendo o maior expoente, C. S. Peirce, filósofo e matemático norte-americano do 

século XIX; e como já demonstrado, fundador dos pressupostos semióticos no qual R. 

Debray ampara, num projeto metafísico implícito, sua analítica midiológia a fim de 

                                                 
74 O semioticista lusitano, implicitamente adverte sobre as contribuições de Locke para o projeto da 

moderna seiotica, mas não se deve perder de vista da influente contribuição do pensador britânico às 

demais áreas do conhecimento referidas a seguir: “De fato, no célebra ESSAY on Human Understending, 

determina três áreas do saber: a filosofia, que se ocupa “da natureza das coisas como são em si mesmas, 

as suas relações e seu modo de operar; a ética, aquilo que o homem tem o dever de fazer como agente 

racional e voluntário para alcançar qualquer fim, e especialmente a felicidade; e em terceiro lugar, a 

ciência que estuda os modos e meios de alcançar e comunicar o conhecimento destas duas ordens de 

coisas. A esta ciências pode-se chamar SEMIÓTICA, ou seja, doutrina dos signos” (TELES, p. 06-07, 

apud LOTMAN, 1981). 
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definir os distintos modos de educação do olhar, como uma ontologia materializadora e 

historicamente cristalizada na configuração específica de cada midiasfera. 

 Como explicitado, devido ao contexto histórico em que Francastel formulou suas 

considerações sociológicas, os ensinamentos historiográficos de uma possível filosofia 

da imagem advertem ao criticismo da proposta estruturalista empregada pelo sociólogo 

francês, que toma por certo a designação psico-fisiológica das disciplinas da psicologia 

da(s) forma(s), na qual experimenta suas investigações da percepção humana; filho da 

sociedade industrial, Francastel elabora sua teoria da imagem na iminência do regime 

antropo-social do visual, os entes invisíveis imaginários não lhe desapareceram de 

morte, mas se insinuam por signos, e enquanto conceitos, a fixidez normativa foi 

dissolvida pela descrição estrutural, os próprios sistemas de significação são o pólo 

metafísico invisível expresso por figuração e mediações simbólicas. Se a noção de signo 

é permutável universalmente, torna-se fundamental compreeder a importância do 

conceito ou noção de fenômeno; o termo aparência (fenômeno, em grego) pode ser 

tecnicamente traduzido por uma imagem percpetual na delimitação das relações entre 

figura e fundo ao campo da visão, nomeado a partir do entrelace das recentes ciências 

sociais e disciplinas antropológicas, quando da constituição de sua epistemologia, com a 

psicologia e a filosofia contemporâneas – a saber, da psicologia indutiva e descritiva, da 

corrente filosófica da fenomenologia existencialista e tendências de um marxismo de 

renovo historiográfico. Assim, exige-se certa designação ao conceito de fenômeno, 

termo permutável por todas as aparições que se apresentem ante uma consciência 

(mesmo que a percepção de distintas configurações da consciência), partindo da 

imanência do mundo em sua esfera indômita da natureza, ou da ordenação social de 

uma cultura. 

 

2. 3 Formas Visuais da Existência: a idéia de fenômeno 

 

O pensamento do período histórico da modernidade sugere ter conquistado 

interessantes avanços ao reduzir o existente a uma série de aparições que o manifestam 

– certamente o racionalismo iluminista que após o banimento dos invisíveis da morada 

celeste, assegurou nas certezas da razão instrumental seu esconjuro; “nada se encontra 

no intelecto sem que antes estivesse nos sentidos”, afirma Sartre, ao citar Locke no 



117 

 

início de seu livro O Ser o Nada – de 1943
75

; tentativa de restringir alguns embaraços à 

filosofia e suprirmir certos dualismos: dualismo da oposição no existente entre interior e 

exterior – “si se entiende por elle uma piel superficial que dissimularia a mirada la 

verdadeira naturaleza del el objeto” (SARTRE, p. 05, 1957). A respeito da verdadeira 

natureza, o ser que o fenômeno mascara, “si ha de ser la realidad secreta da la cosa, que 

puode ser presentida ou supuesta pero jamás alcanzada porque es “interior” ao objeto 

considerado, tampouco existe” (SARTRE, p. 05).  Em tal proposição, o existente se 

desvela por sua aparição, estruturada e conectada à alteridade de aparições possíveis de 

um mesmo objeto, em processo, quando em atitude – conjunto de atos – de percepção, 

por ajuste estrutural do sistema nervoso e do aparelho sensorial ao que se apresenta ante 

os sentidos
76

. Para Sartre, a designação da essência de todo ser é um “parecer”, 

condição de identificação por similitude, mimese, semiose, possibilidade em ato, sua 

racionalizada medida (ibid, p. 05); levando em conta a subjetividade do autor, ou ao 

menos aquela por ele promovida discursivamente, com crença atéia na precária ordem 

da razão instrumental academicamente cultivada,a essência de todo ser “es un «parecer» 

que no se opone ya al ser, sino que, al contrario, es su medida. Pues el ser de un 

existente es, precisamente, lo que parece” (SARTRE, p. 05, 1957). O que parece, como 

presença, é certa potência de ser, poder-ser, uma totalidade da série – sempre 

                                                 
75 A publicação original da obra A Realidade Figurativa é datada na França de 1965  - La réalité 

figurative : éléments structurels de sociologie de l'art  - Paris, 1965 -, mas apresenta uma coletânea de 

reflexões iniciada desde a década de 1940, como afirma a introduçào do livro, sendo o artigo  de datação 

de 1948, alguns anos da revolução fenomenológica na filosofia acadêmica de Husserl e Hieddeger, e da 

instuição do existencialismo satreano na França. Francastel, todavia, já havia defendido algumas seu 

título de doutoramento desde 1928, com uma tese a respeito do escultor francês e seus trabalhos, François 

Girardon.  
76 Nos rigores da estilística fenomenológica, diz-se: “Las apariciones que manifiestan lo existente no son 

ni interiores ni exteriores: son equivalentes entre sí, y remiten todas a otras apariciones, sin que ninguna 

de ellas sea privilegiada. La fuerza, por ejemplo, no es un conato metafísico y de especie desconocida que 

se enmascararía tras sus efectos (aceleraciones, desviaciones, etc.); no es sino el conjunto de estos efectos. 

Análogamente la corriente eléctrica no tiene un reverso secreto: no es sino el conjunto de las acciones 

físico-químicas (eléctricas, incandescencia de un filamento de carbono, desplazamiento de la aguja del 

galvanómetro, etc.) que la manifiestan. Ninguna de estas acciones basta para revelarla” (SARTRE, p. 05, 

1957). E sintetiza que a essência do ser é um “parecer”, condição de identificação por similitude, como 

que uma potência ou qualidade mimesis, semiosis, possibilidade em ato, sua racionalizada medida: 

“apunta hacia sí misma y hacia la serie total. Se sigue de ello, evidentemente, que el dualismo del ser y el 

aparecer tampoco puede encontrar derecho de ciudadanía en el campo filosófico. La apariencia remite a la 

serie total de las apariencias y no a una realidad oculta que habría drenado para sí todo el ser de lo 

existente. Y la apariencia, por su parte, no es una manifestación inconsistente de ese ser. Mientras ha 

podido creerse en las realidades nouménicas, la apariencia se ha presentado como algo puramente 

negativo. Era «lo que no es el ser»; no tenía otro ser que el de la ilusión y el error. Pero este mismo ser era 

un ser prestado; consistía en una falsa apariencia, y la máxima dificultad que podía encontrarse era la de 

mantener con suficiente cohesión y existencia a la apariencia para que no se reabsorbiera por sí misma en 

el seno del ser no-fenoménico. Pero, si nos hemos desprendido de una vez de lo que Nietzsche llamaba 

«la ilusión de los trasmundos», y si ya no creemos en el ser-por-detrás-de-la-aparición ésta se torna, al 

contrario, plena positividad, y su esencia es un «parecer» que no se opone ya al ser, sino que, al contrario, 

es su medida. Pues el ser de un existente es, precisamente, lo que parece” (SARTRE, p. 05, 1957)  
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inesgotável - e o fenômeno tomado referencial aos sentidos, somente é símile por 

transcendental possibilidade mimética, a mimese aristotélica como qualidade do 

fenômeno, que na sua possibilidade de perpétua manifestação em ato, se apresenta como 

um parecer – terminologia típica do direito, a designar uma resolução formal de um 

processo em causa e sob juízo, como que a válida significação capaz e eficaz a qual 

pode recorrer a consciência – do juíz - no questionamento da verdade – o signo tornado 

o visual, ontologia do signo em todas as suas distinções orientado a um horizonte ético, 

simbólico.  

O conceito de um objeto perceptual formalizado, ao que o termo fenômeno 

designa (aparência - em grego), no linguajar de certos pensadores da tradição 

fenomenológica, adquire então o valor de “relativo-absoluto” (SARTRE, p. 05), em 

relação à instituição hermenêutica que é a habitação do ser humano em consciência de 

si, em relação aos demais e as coisas, também assumindo função permutável na lógica 

simbólica. Assim, todo fenômeno se pode estudar e descrever; em relação a outro, 

descrever as estruturais condições de sua situação contextual de aparição como 

presença, ou em relação a si mesmo, por sua negativa idealização (dizer o que não és) 

que, não o anula, mas o complementa, já que aparência por outra aparência se desvela
77

. 

No campo teórico, destitui-se igualmente, outra oposição dualista, a dualidade no 

aparecer entre potência e ato; “Todo está en acto” (ibid, p. 06), e do que se pode dizer 

da essência de um transcendente – porque é do seu domínio a qualidade de manifestar-

se em diferentes ocasiões do espaço e do tempo -,  “no es ya una virtud enraizada en la 

profundidad de ese existente: es la ley manifiesta que preside a la sucesión de sus 

apariciones, es la razón de la série” (SARTRE, p. 06)
78

 – diz-se lei, por sua evocação a 

                                                 
77 “Así llegamos a la idea de fenómeno, tal como puede encontrarse, por ejemplo, en la «fenomenología» 

de Husserl o de Heidegger: el fenómeno o lo relativo-absoluto. Relativo sigue siendo el fenómeno, pues 

el «aparecer» supone por esencia alguien a quien aparecer. Pero no tiene la doble relatividad de la 

Erscheinung kantiana. El fenómeno no indica, como apuntando por sobre su hombro, un ser verdadero 

que tendría, él sí, carácter de absoluto. Lo que el fenómeno es, lo es absolutamente, pues se devela como 

es. El fenómeno puede ser estudiado y descrito en tanto que tal pues es totalmente indicativo de sí 

mismo”  (SARTRE, p. 05) – o que se observa, de maneira tautológica, é que a parecer supõe o não dito do 

que parece, a quem parece, o ser humano e a sua condição individual elevada à múltipla coletividade, a 

humanidade. 
78 “Además, si la serie de apariciones fuese finita, ello significaría que las primeras que aparecieron no 

tienen posibilidad de reaparecer, lo que es absurdo, o bien que pueden darse todas a la vez, lo que es más 

absurdo todavía. En efecto, bien comprendemos que nuestra teoría del fenómeno ha reemplazado la 

realidad de la cosa por la objetividad del fenómeno, y que ha fundado esta objetividad sobre un recurso al 

infinito. La realidad de esta taza consiste en que está ahí y en que ella no es yo. Traduciremos esto 

diciendo que la serie de sus apariciones está vinculada por una razón que no depende de mi gusto y gana. 

Pero la aparición, reducida a sí misma y sin recurrir a la serie de que forma parte, no sería más que una 

plenitud intuitiva y subjetiva: la manera en que el sujeto es afectado. Si el fenómeno ha de revelarse 

trascendente, es necesario que el sujeto mismo trascienda la aparición hacia la serie total de la cual ella es 
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certo sentido naturalista que fundamentara a observação da qualidade mimética ou 

similitude apartir das considerações dos primeiros filósofos físicos, ditos pré-socráticos, 

quando em observação dos fenômenos naturais e da consequente antropomorfização 

mito-poética da experiência sensorial destes mesmos, atribuindo-lhes designações 

formais que pretendem uma estrutura ontológica da realidade, cuja centralidade 

metafísica fôra transmitida sob a rubrica do termo phísis – certamente, perceptual 

encarnação no corpo, de fenômenos captados pelos sentidos e que possibilitam a 

racionalização da dualidade entre o finito e o infinito. Tal racionalização, também se faz 

presente na manipulação e experimentação de diferentes estados da matéria, ao contato 

direto, da consciência projetada de todo o ser, em suas mãos e movimentos que executa. 

Finitude / infinitude, dualidade então, a qual recorre o próprio Sartre para expressar suas 

proposições de que nada existe por detrás do suposto véu simbólico da realidade; 

mentalidade cultivada numa sociedade de transição de século, com fortes convicções no 

saber acadêmico por influência de interpretações entusiastas à razão instrumental, o 

pensamento dito operatório ou das ciências da natureza objetiva. Encarada como um rio 

que em si deságua, a realidade, é o campo e superfície de todos os corpos, na opacidade 

da matéria, perceptualmente apreendida na possibilidade de uma infinidade de pontos de 

vista, a partir da imagem que configura a finitude do fenômeno imanente, sendo a 

infinitude, tudo o que escapa à captura dos sentidos, à cultura visual, os pontos de vista 

jamais vistos, os ângulos não revelados na perspectiva dos sistemas de comunicação e 

transmissão das artes; da pintura, da fotografia, do cinema, dos comics – banda 

desenhada -, do teatro, do audiovisual. 

Qualquer aparição vigente, visível por finita ao alcance da visão, reconhecível 

nos contornos das fronteiras de um objeto e, na medida em que o projetar intencional da 

consciência ao mundo estabelece relação com o fenômeno, torna-se contra-ponto da 

infinitude de relações que confirmam aos sentidos o lugar que a aparição ocupa ao 

cenário, relação de figura e fundo - metáfora das belas artes, propriedades da 

organicidade da percepção. Por tudo que é, um objeto visível revela, em sua limitação 

consumada, o além de suas margens: oferece à percepção o espaço circundante, 

distanciado noutro plano ou mesmo vazio. Toda visibilidade, se associa a um ideal, 

revela uma presença na ausência abstrata do significado ante a sentinela dos sentidos, o 

                                                                                                                                               
un miembro. Es necesario que capte el rojo a través de su impresión de rojo. El rojo, es decir, la razón de 

la serie; la corriente eléctrica a través de la electrólisis, etc. Pero, si la trascendencia del objeto se funda 

sobre la necesidad que tiene la aparición de hacerse trascender siempre, resulta que un objeto pone, por 

principio, como infinita la serie de sus apariciones” (SARTRE, p. 06).  
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não-ser (tudo que escapa ao apparatus sensorium). A ausência intuída ou suposta de 

tudo que por verificação não se encontra, constitui um modo de aparecer
79

. Destas 

proposições, considera-se que a essência do ser de cada coisa, está totalmente 

“escindida del aspecto individual que la manifiesta, pues, por principio la esencia es lo 

que debe poder ser manifestado en una serie de manifestaciones individuales” (ibid, p. 

06) - está no meio circundante, no mundo e nas relações entre os sujeitos e objetos, é 

imanente e depende de uma rede de relações intersubjetivas. Posto que a aparição não 

possui nenhum real absoluto por detrás de si, “y no es indicativa sino de sí misma (y de 

la serie total de las apariciones), no puede estar soportada por otro ser que el suyo 

propio” (ibid, p. 07), propondo uma concepção individualizada e racionalista de crença, 

cujo sentido refuta ao sentimento do sagrado dos homens, pois “no podría consistir en la 

tenue película de nada que separa al ser sujeto del ser-absoluto” (ibid, p. 07).  

Um fenômeno não se funda por nada heterogêneo a ele, uma aparição é meio 

que intermedia o ser a ser outro, e permanecer, como o parecer de possibilidades da 

série de aparições categoriais e hierarquizadas. Transcendentais, portanto, respondendo 

as mesmas leis previamente fundamentadas
80

, mas sem que nenhum fenômeno perca 

seu caráter de individualidade; Sartre foca seus esforços em expressar no conceito de 

nada, a certeza transcendental da finitude das coisas e dos homens, mas furta referir-se 

às doutrinas religiosas orientais, que em certo sentido expressam sua sabedoria a 

respeito do nada como deidade (como o budismo), e furta-se de suas convicções na 

                                                 
79 Esta oposición nueva, la de «lo infinito y lo finito», o, mejor, de «lo infinito en lo finito», reemplaza el 

dualismo del ser y el aparecer: lo que aparece, en efecto, es sólo un aspecto del objeto, y el objeto está 

íntegramente en ese aspecto e íntegramente fuera de él. Íntegramente dentro en cuanto se manifiesta en 

ese aspecto: se indica a si mismo como la estructura de la aparición, que es a la vez la razón de la serie. 

Íntegramente fuera, pues la serie misma no aparecerá jamás ni puede aparecer. Así, el «afuera» se opone 

nuevamente al «adentro», y el ser -que-no-aparece, a la aparición. Análogamente, una cierta «potencia» 

torna a habitar el fenómeno y le confiere su trascendencia misma: la potencia de ser desarrollado en una 

serie de apariciones reales o posibles. (Sartre, p. 06). 
80 “En un objeto singular pueden siempre distinguirse cualidades, como el color, el olor, etc. Y, a partir de 

ellas, siempre puede identificarse una esencia implicada por ellas, como el signo implica la significación. 

El conjunto «objeto-esencia» constituye un todo organizado: la esencia no está en el objeto, sino que es el 

sentido del objeto, la razón de la serie de apariciones que lo develan. Pero el ser no es ni una cualidad del 

objeto captable entre otras, ni un sentido del objeto. El objeto no remite al ser como a una significación: 

sería imposible, por ejemplo, definir el ser como una presencia, puesto que la ausencia devela también al 

ser, ya que no estar ahí es también ser. El objeto no posee el ser, y su existencia no es una participación en 

el ser, ni ningún otro género de relación. Decir es, es la única manera de definir su manera de ser; pues el 

objeto no enmascara al ser, pero tampoco lo devela. No lo enmascara, pues sería vano tratar de apartar 

ciertas cualidades de lo existente para encontrar al ser detrás de ellas: el ser es el ser de todas por igual. 

No lo devela, pues sería vano dirigirse al objeto para aprehender su ser. Lo existente es fenómeno, es 

decir que se designa a sí mismo como conjunto organizado de cualidades. Designa a sí mismo, y no a su 

ser”. (SARTRE, p. 06).  
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doutrina da razão e seus erigidos mitos que fundam a própria racionalidade instrumental 

da qual se serve seu existencialismo e toda a ciência.  

Segundo Sartre, toda presença transborda na teodiceia do ser, constitui-se 

somente em relação à, fundamental condição fenomênica, da qual resulta o 

conhecimento que de um ser se têm, que de uma aparição se pode perceber; mas nada se 

fala do ser senão por considerar sua negação dialética, o não-ser, a totalidade daquilo 

que escapa aos limitados sentidos humanos. A essência, “o ser-por-trás-do-fenômeno”, 

compreende senão uma perigosa armadilha epistemológica, já que a dita “interioridade”, 

é apenas uma função orientadora do pensamento – tal como outras noções, como centro 

e periferia, expressas em metáforas orientacionais (LAKOFF, 2003). A rigor, o conceito 

de nada, como horizonte especular que Sartre propõe à ideologia da academia, em sua 

consideração atéia, instaura a questão da ambivalência finitude/infinitude nas relacões 

da consciência/corpo; apresenta um sujeito cognoscente – ao realismo teórico – que se 

constitui, enquanto transcendental, a partir das múltiplas relações que estabelece com 

toda sorte de fenômenos e consigo mesmo, experiências sensíveis, efêmeras e 

transitórias ao estado da vida humana e das pequenas variações estruturais que assume o 

sistema nervoso e o aparelho sensorial ao longo do desenvolvimento cultural e morfo-

genético dos sujeitos em diferentes épocas: “La conciencia no es un modo particular de 

conocimiento, llamado sentido interno o conocimiento de sí: es la dimensión de ser 

transfenoménica del sujeto” (ibid, p. 08). Simbolicamente, diz-se que o espírito do 

homem está nas coisas, sua alma transladada para as imagens, dirá Debray (DEBRAY, 

1993). Assim, o ser de cada individualidade, não é uma jóia alquímica sobrenatural, mas 

realiza-se ao mundo, com as pessoas, com as coisas, está nas massas e multidões; todo 

desvelamento que captam os sentidos ou que aparece mediante a intuíção, é 

previamente, ser-para-desvelar ante o sujeito cognoscente – a certeza do vácuo que faz a 

passagem da flecha do tempo, espaço ínfimo em que o homem tropeça no futuro.  

O jargão da prosódia fenomenológica da moderna tradição acadêmica, desde 

Husserl, já declara: “toda consciência é consciência de algo ou alguma coisa”,
81

 

proposição que a teoria sartreana traduz em séries de atos de consciência, expressões da 

consciência como que observada em pleno vôo extra-corpóreo do sujeito da ciência - 

instrumento da imaginação criadora a serviço ideológico de instituições sociais diversas 

                                                 
81 “Toda conciencia, como lo ha demostrado Husserl, es conciencia de algo. Esto significa que no hay 

conciencia que no sea posición de un objeto trascendente, o, si se prefiere, que la conciencia no tiene 

«contenido». Es preciso renunciar a esos «datos» neutros que, según el sistema de referencia escogido, 

podrían constituirse en «mundo» o, en «lo psíquico». Una mesa no está en la conciencia, ni aun a título de 

representación. Una mesa está en el espacio, junto a la ventana, etc” (SARTRE, p. 08, 1957) 



122 

 

-, revelando por esquemas simbólicos de testes psicológicos, aquilo de interesse na 

relação da consciência em sua existência psiquica com objetos intuídos, a imagem - 

considerada por Sartre, igualmente, como ato ou série de atos de consciência, de uma 

consciência imaginante, ainda assim, de segundo grau. Ao intuir da metafísica, o 

pensamento operatório já a muito debulhou de maneira obscena o proceder de tal 

disciplina filosófica, como que explicado por Bergson
82

. 

O relativo-absoluto ao qual o texto sartreano se refere, por adesão política à 

razão instrumental através da filosofia acadêmica, na aparência formalizada no domínio 

técnico da escrita, de uma cultura esotérica da palavra e do alfabeto, no atual regime é a 

noção/conceito de signo – por tradição acadêmica, privilegiadamente permutável no 

signo escrito -, que designa e aponta os sentidos e a intuição à compreensão de um 

conhecimento formal na escritura de uma língua –, mas como defende Francastel, 

também se deve considerar as aparências produzidas por sistemas de figuração e sua 

participação na instituição de sentidos e significados; alegorias, símbolos, infográficos, 

curvas de gradientes, cores e tabelas, a saber, muitas maneiras de expressar a imagem, 

meio ao qual recorre o pensamento para comunicar e transmitir uma proposição de 

idéias – formas imaginárias com função simbólica formalizada num código ou sistema. 

Na tentativa de melhor estabelecer sua teoria da imagem – propriamente, a 

imagem dita psiquíca, apesar da imagem somente constituir sentido ante a visada do 

                                                 
82

 “Se compararmos entre si as definições da metafísica e as concepções do absoluto, perceberemos que 

os filósofos concordam, apesar de suas divergencias aparentes, em distinguir duas maneiras 

profundamente diferentes de conhecer uma coisa. A primeira implica que rodeemos a coisa; a segunda 

que entremos nela. A primeira depende do ponto de vista em que nos colocamos e dos símbolso pelos 

quais nos exprimimos. A segunda não se prende a nenhum ponto de vista e não se apóia em nenhum 

símbolo. A cerca da primeira maneira de conhecer, diremos que ela se detém no relativo; quanto à 

segunda, onde la é possível, diremos que ela atinge o absoluto. Seja, por exemplo, o movimento de um 

objeto no espaço. Eu o percebo de maneira diferente conforme o ponto de vista, móvel ou imóvel, donde 

o observo. Eu o exprimo diferentemente, conforme o sistemas de eixos ou de pontos de referência aos 

quais o relaciono, isto é, conforme os símbolos poelos quais o traduzo. E o chamo relativo por esta dupla 

razão: tanto num caso como no outro, comoloco-me de for a do próprio objeto. Quando falo de um 

movimento absoluto, é que atribuo ao móvel um interior e como que estado de alma, é, também, porque 

simpatizo com os estados e me insiro neles por um esforço de imaginação. Então, conforme o objeto seja 

móvel ou imóvel, conforme adote um ou outro movimento, não experimentarei a mesma coisa. E o que 

experimentarei não dependerá nem do ponto de vista adotado em relação ao objeto, nem dos símbolos, 

pelos quais, poderia traduzi-lo, pois terei renunciado a toda tradução para possuir o original. Em suam, o 

movimexnto não sera mais apreendido de for a e, de alguma forma, a partir de mim, mas sim de dentro, 

nele mesmo, em si. Eu possuiria um absoluto” (BERGSON, p. 13, 1979) – segue, que o filósofo oferece 

uma descrição dos processos imaginativos, pelos quais, o sujeito cognoscente, percebe faces ou perfis dos 

objetos, em eixos imaginários, tal como pode revelar a perspectiva de uma câmera de fotografia ou 

cinema, posicionada em diferentes ângulos, desvelando aparências relativas. Enquanto que na intuição do 

absoluto, o fenômeno de projeção-identificação é semelhante ao que acontece ao expectador de cinema ou 

ao leitor de romance, tomando a vivencias das presonagens por detrás de seus olhos. Ver: Introdução à 

Metafísica, in, BERGSON, Henri. – Coleção Os Pensadores. – São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
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sujeito, Sartre recorre a uma exploração fenomenológica do imaginário numa 

abordagem psicológica. 

 

2.4 O Imaginário: racionalismo teórico e imaginação 

 

Em seu livro O Imaginário: psicologia fenomenológica da imaginação (1996), 

J. P. Sartre discorre que a imagem psíquica é uma consciência – existência em imagem -

, verificável por uma série de atos orgânicos, sintéticos, responsáveis por certa 

configuração de processos psicológicos e biológicos, verificados mediante testes e 

análises que convertem seus resultados em uma gama de esquemas de objetos de 

pensamento, ao que ele designa por simbólicos – a saber, a figuração de análises 

combinatórias de imagens, significação quantitativa e qualitativa. Segundo Sartre, na 

tentativa de atribuir sentido à própria existência, o homem assume a consciência 

imaginante, processo vital que ao sujeito apresenta aquilo que lhe escapa ao alcance das 

mãos ou do pouso do olhar. Enquanto a consciência imaginante permanecer inalterada – 

mesmo que se assuma outras estruturas de consciência, a imagem aparece de modo 

particular como objeto imaginário àquele que intenta tal atitude (SARTRE, p. 15, 1996). 

A consciência que assume atitude imaginante, torna-se reflexiva. A imagem – 

em sua vida psíquica, para Sartre, pode ser descrita mediante um “ato de segundo grau”, 

já que o olhar é desviado do objeto concreto para avaliar sobre a maneira como a 

imagem (objeto imaginário) é dada em seu parecer, possibilitando então, um juízo, 

sobre toda a série de aparições, que é a figuração esquemática de uma consciência que 

imagina - tais quais são realizados os testes indutivos laboratoriais (ibid, p. 15); o 

filósofo, porém, argumenta que a consciência que não se encontra em ato de 

imaginação, é compreendida como consciência pré-reflexiva e suas atribuições são 

àquelas responsáveis por manter a atividade das funções biológicas básicas, que 

independem da vontade ou da intenção para que sejam consumadas e, constituintes das 

potencialidades do sujeito cognoscente que previamente, ante a reflexão, já se encontra 

ao mundo. 

De modo sucinto, a teoria da imagem sartreana corresponde, em linguajar 

filosófico da fenomenologia, a uma psicologia descritiva, expressa nas seguintes 

proposições; um sujeito qualquer, ao assumir a atitude de consciência imaginante, por 

intermédio da imaginação – os estímulos perceptuais são provocadores de uma série de 

atos complexos do aparelho sensorial, refletindo as imagens que lhe aparecem na 
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memória ou em fruição de experiência estética -, na tentativa de entendimento dos 

traços distintivos das formas imaginárias, por intencionar objetos concretos e constituir 

um esquema de muitas imagens em relação aos referentes culturais nas experiências 

vividas, configura-se impressão no que afeta o domínio fisiológico do sujeito, em sua 

existência - o corpo, dirá a fenomelogia de Ponty. 

Sartre apresenta a ressalva de que a teoria acadêmica, comumente ao domínio da 

psicologia, considera a imagem como um retrato, simulacros ou coisas entulhando a 

consciência, o que ele refuta, já que a consciência imaginante é ato reflexivo, 

intencional, que visa alguma coisa na realidade, no mundo. A ocorrência de tal “ilusão” 

(ibid, p. 17), advém da maneira humana “de pensar no espaço e em termos do espaço” 

(ibidem), ao que o fenomenólogo designa por “ilusão de imanência” (ibidem)
83

. 

Segundo Sartre, a ocorrência de ilusão pode ser encontrada nas concepções teóricas de 

Hume, que distingue entre impressões e idéias, cita-se: “As percepções que penetram 

com mais força e violência podem ser chamadas de impressões... por idéias, entendo as 

imagens fracas, oriundas das primeiras no pensamento e no raciocínio” (HUME, apud, 

SARTRE, p. 17, 1996)
84

 – ao que tudo indica, as impressões são como efeitos do 

mundo cultivado e da natureza indômita, presenças da realidade fenomênica, enquanto 

as idéias, são formas imaginárias. Sartre interpreta a expressão idéia, na teoria de Hume, 

por aquilo que ele vem nomear em sua teoria psico-fenomenológica, por imagem 

(ibidem) – resguardando assim, sua associação à tradição filosófica de certo realismo 

metodológico aristotélico; a idéia como uma forma imaginária, não se confunde com a 

coisa, tampouco é uma realidade absoluta, o sentido de sua intencionalidade é o mundo 

e a existência.  

Como exemplo, diz-se da imagem de uma cadeira, que na teoria sartreana, não é 

nem pode ser, uma cadeira real, diferente, portanto do idealismo que pretende formas 

inteligíveis por imagens de perfeita configuração atemporal. A consciência se relaciona 

de dois diferentes modos com a cadeira (coisa e imagem); em cada um dos casos, visa 

senão a individualidade concreta, sua corporeidade. Distinguem-se os dois modos de 

relação; via percepção, em que a cadeira é reencontrada pela consciência como objeto 

                                                 
83 O que é um certo posicionamento metodológico da teoria fenomenológica sartreana para justificar a sua 

concepção da consciência como espécie de estrutura aberta, vento que se lança ao mundo, figuração 

lingüística da noção de espírito e, simltaneament,e corte epistemológico que o filósofo Frances procura 

resolver com o conceito de intencionalidade, o que estranhamentre parece tornar todas as atividade 

humanas, das mais responsáveis às mais alienantes e banais, uma escolha irrefutavelmente premeditada, 

intencional. 
84 No original: “Hume, Traité de la nature humaine. Trad. Máxime David, p. 9”. 
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no mundo, e via imagem, quando a cadeira não mais reencontrada pela consciência – 

dai, considerada por Sartre como relação de segundo grau, o que não significa que a 

cadeira, em sua existência imagética, encontre-se como objeto na consciência. (ibid, p. 

18-19). Cita-se: 

 

A palavra imagem não poderia, pois, designar nada mais que a relação 

da consciência ao objeto; dito de outra forma, é uma certo modo que o 

objeto tem de aparecer à consciência, ou se preferimos, um certo 

modo que a consciência tem de se dar um objeto (SARTRE, p. 19, 

1996) 

 

Destaca-se, pois, que para a teoria psico-fenomenológica sartreana, o termo 

imagem designa uma aparição à consciência, e “a expressão imagem-mental presta-se a 

certas confusões” (ibidem), ao que o autor recomenda a expressão aproximada, 

consciência do objeto como imagem, ou consciência imaginante do objeto. (ibidem), já 

que o objeto intuído pela consciência encontra-se na realidade. Todavia, em nota, o 

fenomenólogo francês faz a seguinte ressalva – fundamental para as reflexões aqui 

propostas:  

 

Pode-se ficar tentado a me opor casos em que experimento a imagem 

de um objeto que não tem a existência real fora de mim. Mais 

precisamente a Quimera não existe “como imagem”. Não existe desse 

modo, nem de nenhum outro” (SARTRE, p. 19, 1996) 

 

A ressalva supra-referida, assinala a possibilidade que tem a consciência, de 

desprender-se do realismo teórico ao realismo fantástico no imaginário, atuando de 

maneira livre, ao que Sartre denomina por irreal; certamente, termo tributável por 

fantástico, quando do realismo fantástico nos trabalhos de literatura que a tradição 

pretende descrever. O filósofo existencialista francês, em percurso de observação 

fenomenológica das imagens, ditas psíquicas, aponta que a característica de base da 

imagem é ser uma consciência. (ibid. p. 19) A imagem de uma cadeira, “é um certo tipo 

de consciência, isto é, de uma organização sintética que se relaciona diretamente com a 

cadeira existente” (ibidem) e cuja essência – apreensível aos sentidos, “é precisamente 

relacionar-se de tal e tal maneira à cadeira existente” (ibidem) – diz-se sintética, pois a 

consciência como tal, na teoria fenomenológica de Sartre, aparece por verificação de 

certos testes e análises qualitativos de estados psicológicos do animal humano – 

verificável configurada nos esquemas simbólicos da psicologia da forma. Em tal projeto 
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teórico de observação fenomênica, “a imagem não é mais do que uma relação” 

(ibidem).  

A imagem que para a consciência imaginante é descrita como “fenômeno da 

quase observação” (ibid, p. 20), faz-se verificáfel por três variações da consciência; 

“estruturas complexas”, que tem como intenção “certos objetos” (ibid, p. 20), cuja 

consumação se dá na relação da imagem psíquica com o sginificado prévio, 

culturalmente formado, e, com a atividade perceptual. Segundo Sartre, são três os tipos 

de consciência; perceber, conceber e imaginar (ibidem). No ato de percepção o sujeito 

observa os objetos, ao que é oferecido o exemplo da percepção de um cubo; “eu não 

posso saber que é um cubo enquanto não tiver aprendido suas seis faces: posso, no 

máximo, ver três faces ao mesmo tempo, não mais” (ibidem). Afirma-se, para que o 

sujeito o “apreenda sucessivamente” (ibidem), da necessidade que voltei em torno do 

cubo – certamente aqui, o filósofo fenomenólogo, considera a projeção metafísica da 

consciência em sua teoria, então, uma contradição devido a sua afirmação anterior em 

apartar a intuição topológica da imaginação, acusação da ilusão da imanência, já que ao 

voltear o cubo – objeto imaginário -, faz-se necessário a noção de espaço, como 

observado em Francastel e nas pesquisas da lingüística cognitiva, da impossibilidade de 

se apartar por completo a noção de espaço do pensamento e, portanto, da imaginação; 

topologia imaginária, o solo utópico por onde desfila o cortejo da fantasia. 

Na percepção, deve-se apreender os objetos visados, “multiplicar sobre ele os 

pontos de vista possíveis. A percepção de um objeto é, pois, um fenômeno com uma 

infinidade de faces” (ibid, p. 21) – outra vez, uma possível contradição, já que os 

múltiplos pontos de vista, entre os olhares perspéticos do sujeito fantasmático da 

ideologia requisita ao mínimo uma sensação ou intuição de afastamento, distinção 

inteligível entre sujeito e objeto -. Da atitude imaginante, o quase ver, aparecer do 

objeto intencionado à consciência, diz-se: 

 

os objetos enquanto imagens são vistos de vários lados ao mesmo 

tempo; ou melhor – pois essa multiplicação dos pontos de vista, dos 

lados, não dá conta com exatidão da interação imaginante -, eles são 

“presentificados” sob um aspecto totalizante. De algum modo, há 

como que um esboço de um ponto de vista sobre eles, que se dissipa, 

que se dilui. Não são sensíveis, mas antes quase-sensíveis (SARTRE, 

p. 165-166, 1996) 

  

Neste trecho, é de fundamental importância o cruzamento das considerações 

descritivas psico-fenomenológicas sartreanas, com a abordagem sócio-histórica de 
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Francastel, igualmente amparada na fisiologia da percepção, ambas de metodologia 

estrutural.  

 

2.5 Da Imagem Como Estrutura: constelação de signos 

 

No rastreio das justificativas teóricas e sócio-culturais que conferem ao atual 

contexto suas características de uma convicção de certeza à visao de mundo pautada na 

abordagem estruturalista ao visual, regime ideológico de uma midiasfera que se ampara 

no progresso técnico-científico da racionalidade instrumental, Francastel faz 

advertências de que as correntes de pensamento  – e consequentemente dos sistemas 

figurativos que lhes correspondem ao dinamismo social do momento de sua vitalidade – 

do realismo e do formalismo/idealismo (teoria da forma). Ambas teriam sido 

responsáveis nos círculos acadêmicos, pelo equívoco ao qual a imagem produzida seria 

reflexo em similitude da chamada imagem-mental ou psíquica – igualmente refutada 

por Sartre enquanto objeto com contornos de perfis perfeitamente definidos. 

Segundo Francastel, a problemática da noção da forma (com rigor, idéia) é 

comumente associada a um pretenso realismo teórico, por erigir o sentido que busca a 

consciência em um contexto, mas sem questionar os processos de consciência; a antiga 

dependência referendada entre platonismo (idealismo) e aristotelismo (realismo), na 

investigação do conhecimento, expõe a função do observador, sujeito de uma teoria, 

hermenêuta, leitor que apresenta novas idéias a uma realidade que lhe antecede -, 

decretando que “a forma evoca uma imagem, que é a representação mental de um 

fragmento da realidade apreendida pelos sentidos, que a reflexão torna reconhecível e 

que técnicas apropriadas permitem que seja reproduzida, em projeção” 

(FRANCASTEL, p. 29, 1987); compreensão que permite considerar que o homem 

pense simultâneamente por imagens e conceitos, sendo as primeiras, quando então 

tornadas conscientes à presença da realidade, diz-se que “os fragmentos da substância 

real, as imagens mentais e os signos se encaixam entre si, devido ao realismo de todo 

pensamento operatório” (ibid, p. 29); contundente crítica, por assim dizer, ao 

formalismo da racionalidade técnica que se orienta ao domínio da realidade. Quanto à 

compreensão direcionada ao entendimento do dinamismo da imaginação criadora, a 

epígrafe do primeiro cepítulo de seu livro Imagem, Visão, Imaginação (1987), assinala 

indicativos; “toda imagem mental tem a mobilidade do movimento do espírito” (ibid, p. 

21). A abordagem metodológica de Francastel procura se distanciar da compreensão 
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associada ao formalismo e ao realismo teórico filosófico, assumindo uma perspectiva 

estrutural, justificando a escolha de tal procedimento por considerar que no período 

histórico de predomínio industrial do cinema e da arte abstrata - portanto, associação 

cabível com a midiasfera já instaurada da videofesra -, já não seja possível considerar 

“os produtos da atividade estética como tentativas para elaborar imagens e formas que 

correspondam essencialmente a uma ordem imultável do universo” (ibid, p. 29). 

Segundo o sociológo francês, um dos mais notáveis ensinamentos do cinema é expor 

como prova “o caráter sintético e problemático da imagem” (ibid, p. 29) – aqui, 

entretanto, deve-se resguardar suas considerações anteriormente apontadas, segundo a 

qual, o termo imagem refere-se a uma construção simultâneamente imaginária e 

perceptual, diferenciando-se do termo objeto figurativo, mais apropriado à imagem 

produzida, incluso as manchas e amontoados de traços de toda arte abstrata. 

Considerando, a certeza da visualidade já imposta aos limites do aparelho sensorial 

humano e decupada por modernos método analíticos de diferentes disciplinas da 

ciência, Francastel avança sua abordagem estrutural ao cinema, a saber, fenômeno 

técno-poético da sociedade industrial e da comunicação reprodutível de massas de 

características ainda mecânicas. Diz-se que: 

 

O trabalho da câmera demonstra que a natureza dos signos que 

constituem qualquer representação é cumulativa. O que o espectador 

apreende, mentalmente não é nem o conjunto global sobre o qual o 

câmara opera – e do qual ela só registra uma parte -, nem o que o 

espectador vê – por cusa da montagem -, nem o que lhe é permitido 

ver num trabalho mental simples (FRANCASTEL, p. 30, 1987) 

 

Recorre então, a uma associação direta, entre o termo imagem - cuja 

historicidade é mal reputada, por ter sido assimilado e utilizado em diversas áreas do 

conhecimento sem acordo de significado comum -, e o termo estrutura, herdado 

diretamente das ciências sociais, mas cuja autonomia epistemológica nunca lhes foi 

plena – como já exposto no capítulo anterior aos comentários do conceito de cultura -, 

relação que intenciona indiciar pistas da compreensão que faz o sociológo ao termo 

estrutura quando correlato à imagem. Argumenta que: 

 

O termo imagem é tão ambíguo como o de estrutura. É de qualquer 

forma ingênua a idéia de que o espírito, ao pensar, cria 

automaticamente conjuntos de signos visuais bem organizados e 

transmissíveis enquanto tal. Qualquer imagem mental tem a 
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mobilidade do movimento do espírito. Estranha ilusão a de alguns 

filosófos, que imaginam que a consciência cria espontamenamente 

representações estáveis e transmissíveis. Nenhuma imagem é isolável 

de todas as que precedem e das que se lhe seguem. Só há imagens 

integradas a num movimento mental. Experimente-se ler um texto 

literário e ter-se-á de constatar, se se tiver imaginação visual, que se 

evocarão, por vezes, representações assimiláveis às imagens artísticas, 

à medida que a leitura se faz. Mas, como é evidente, duas pessoas 

nunca vêem a mesma imagem ao lerem ao mesmo texto, o que não 

significa que não o possam entender (FRANCASTEL, p. 30, 1987) 

 

Ora, aqui surge um primeiro questionamento quanto as observações 

metodológicas de Francastel. Tratando da literatura ou do cinema, há um prévio 

encadeamento de toda imagem sequenciada que se possa ter em mente ou visualizar 

figuradamente, a narrativa – ou, como querem alguns, a estrutura narrativa. O sentido da 

percepção e da recepção é orientado, não no que diz respeito à modelagem da paisagem 

imaginária, que no caso cinematográfico, se dá pela composição do quadro em que há a 

seleção de elementos plásticos perceptíveis, ou das formas imaginárias, por detalhadas 

descrições no caso da literatura, na relação direta e associada com o imaginário da 

audiência, mas também a um significado que possa ser partilhado, comunicado, 

transmitido, o tema ou conceito, constituição de um sentido coletivo no abstrato do 

mitológico.  Disto resulta que tanto os significados conceituais são dependentes da 

figuração imagética, quanto do contrário, o que perfaz a constituição de um saber que só 

adquire condições de ser transmitido, quando então, enciclopediado o conhecimento 

desperto na imagem com outros sistemas de significação, mas sendo uma questão 

colocada à contexto da sociedade ocidental, têm-se, historicamente, o privilegiado 

cultivo do sistema verbal escrito, ignorando ou depreciando a oralidade. Na selação que 

faz o aparelho perceptivo, com relação aos referenciais imaginários e figurativos, 

Francastel compreende que: 

 

é evidente que se estabeleçam certos elementos desses conjuntos 

imaginários e artificiais, e experiências ou comportamentos que nos 

são particulares, ou que os indentifiquemos, pelo contrario, com 

experiências ou comportamentos cuja descrição nos é fornecida 

exteriormente pela experiências de outras pessoas. Daqui não se 

conclui, contudo que a imagem seja real ou que nós adoptemos 

inteiramente o sistema de relações que presidiu à elaboração do 

conjunto. Deve rejeitar-se, em absoluto, a idéia de que o exercício da 

percpeção estética repousa sobre um processo de reconhecimento de 

conjuntos, totalmente coerentes e possíveis de situar num universo de 

referência. A actividade estética é, por natureza, evolução, e implica 

uma actividade mental. Enquanto no cinema a câmara nos propõe uma 

sucessão muito rápida de fragmentos de realidade, a fim de nos 
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induzir a confrontar na nossa mente essas indicações e a reconstituir-

lhes o sentido, quando em presença de uma obra artística não-móvel, 

procedemos inversamente, mas sempre em função do mesmo processo 

de relacionar a imagem mental com a imagem artística. 

(FRANCASTEL, p. 30-31, 1987) 

 

Na atenção fixada sobre signos plásticos imóveis, a consciência então, por 

atividade da percepção, lhes institue uma decomposição pelo vaguear do olhar 

(scaning), dissociação de figura e fundo, para então confrontá-los com as marcas de um 

registro anterior, incrustradas na memória viva do corpo e com o preenchimento 

dinâmico de lacunas por intermédio da imaginação, habitando então a imagem, em sua 

natureza psíquica e conferindo sentido aos dados sensoriais capturados ao horizonte da 

visão; simultaneamente, no limiar do corpo tem-se a sensação. O que Francastel 

argmumenta, é que a imagem estética, portanto, aquela que resulta de investimento e 

intenção de afetos na sensação de prazer, “não está de modo nenhuma ligada à 

instantaneidade, e que a imagem figurativa está sempre na mente e não na natureza” 

(ibid, p. 31) – como sugere a separação historiagraficamente resultante da tradição da 

modernidade e seu apartamento entre sujeito e objeto; o que não impede a considerar 

que são diferentes as experiências estéticas daquele que produz imagens artísticas e 

daquele que as frui, mas ambos, em sua condição humana, recorrem e acionam a 

memória afetiva e a via de acesso ao prazer estético visual se dá sempre por intermédio 

da imagem em sua dimensão dita psíquica, domínio da imaginação e do imaginário, 

provocando a potência do movimento, ou seu retraímento, e o prazer mesmo das 

sensações da experiência estética advém.  

O que Francastel parece insistir, é que para um objeto figurativo, obra de arte, 

constituir sentido de maneira a tornar uma idéia inteligível, há uma relação entre formas 

imaginárias e um significado ou conceito, a questão do tema ou do motivo, que passa 

então a ser intermédiado na obra, em um agrupamento de signos materialmente 

elaborados e fixados num suporte, quando da imagem que se institui no imaginário, 

desde, a percepção, sendo que tanto a operação técnica do exercício de habilidades do 

artista, quanto a apreciação estética fruidora que implica que o olhar vaguei, selecionam 

signos, compondo e decompondo, mas sempre associando de maneira estruturante, tais 

signos, à toda uma cadeia de lembranças, identificações e projeções, que resultam no 

significado, portanto, no conceito ou num tema; a imagem, prescinde de um sentido, 

que não seria possível caso a combinatória do aparelho sensorial transcorresse sem 

determinantes contingentes que antecedem e se projetam ao futuro e ao passado, tanto 
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ao instante criador de um objeto figurativo, quanto à contemplação fruidora do público. 

Esta perspectiva estruturalista que defende o sociológo, evita mal entendidos por não 

considerar que todo e qualquer registro de efeito traçante a riscar uma superfície seja 

considerada obra de arte
85

, a saber, uma poética configurada. Aqui, de empréstimo da 

expressão, afirma-se que a “ordem visual”, constrói e exige um sentido. 

Interessante notar, que apesar de criticar ao realismo teórico, que se associa a 

uma teoria da forma na busca de modelos de perfeição ou semelhança, recorre o 

sociológo de maneira intensa às justificativas da fisiologia da percepção para validar sua 

metodologia estrutural, porém sem jamais apresentar – ao menos nos textos consultados 

-, uma descrição que seja da noção de estrutura. Como numa decupagem teórica, divisão 

processual por partes, Francastel intenciona a razão de seu método, e teoria da imagem, 

desde a estrutura molecular do cristalino do olho animal humano: 

 

Os trabalhos de certos especialistas alemães e franceses, ao revelarem 

a estrutura molecular do cristalino animal e humano, demonstraram o 

carácter complexo da noção de estrutura e a necessidade de 

considerar, na sua utilização, tanto a disposição material por partes, 

como as funções devolvidas ao todo. Esses specialistas descobriram 

que a disposição particular das moleculas proteínadas, que formam o 

tecido específico do órgão, explicava as qualidades aparentemente de 

elasticidade e, o que aparecia como o poder de acomodação por parte 

do órgão. Revelaram que não apenas o cristalino é constituido de 

camadas sucessivas, mas que as fibras constituitivas desse tecido são 

diferentes de todas as outras, sendo formadas de longas moleculas 

filiformes, que se enrolam sobre si próprias para formas molas em 

espiral, estando sete dessas molas reunidas em feixe que, três a três, se 

torcem uns sobre os outros, como as astes de um cabo. Uma 

constatação desse gênero, revela-nos quanto a utilização sumária da 

noção de estrutura é desprovida de sentido. Nunca poderá considerar-

se a estrutura como um tipo único de relação. Um conjunto natural ou 

cultural organizado, é-o de vários níveis. A questão é de saber, a cada 

um destes níveis a estrutura se adapta ou se subordina a estrutura geral 

– o que, de resto, seria iediatamente apreendido pelas vias de 

conhecimento diferentes das que se baseiam nas estruturas, 

Globalmente aplicado às diversas actividades humanas, o termo 

estrutura não tem sentido. A estruturação implica uma unidade 

diversificada, dando em conta dos processos empregues pela arte ou 

                                                 
85 “o mal-entendido é agravado é agravado pelo facto de se qualificar como arte qualquer objeto onde 

estejam marcados os traços materiais que o artista utiliza. Um risco feito num papel ou numa parede, 

constitui, por isso uma obra de arte. O grafimso infantil não é um primeiro nível da arte. Quando os 

loucos fixam os seus devaneios através de linhas, não nego que isso seja uma fonte de boas indicações 

sobre as suas neuroses, mas contexto absolutamente que os resultados das suas imaginações sejam obras 

de arte. O que os separa deste estatuto é, essencialmente, o contrario: eles são o testemunho dos fantasmas 

das suas imaginacões comandadas pela atividade incontrolada do cérebro, independenmente de sua 

vontade” (FRANCASTEL. p. 41-42, 1987) 
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pela natureza para produzir certos efeitos ou atingir certos fins 

(FRANCASTEL, p. 43-44, 1987) 

 

Posto nas palavras precisas do autor, verifica-se que o termo estrutura é o 

equivalente simbólico ao método materialista-historiográfico às ciências sociais, ao que 

Sartre nomeara por relativo absoluto, quando de uma abordagem hermenêutica ao 

sentido dos termos, resguardando as distintas áreas do saber acadêmico, 

respectivamente as ciências sociais – como uma figura de linguagem extraída da 

concretude do operatório, possivelmente das belas artes -, e a filosofia, ao que tudo 

indica, simutaneamente a potência e função de todo ser acontecem por relações de 

formas de produção num contexto. Comenta-se igualmente a respeito de estruturação – 

ação de estruturar, significando ordenamento  ou composição. De maneira precisa, 

constata-se o sentido do termo estrutura nas palavras de um excepcional estudioso das 

ciências sociais; R. Bastide afirma que a palavra estrutura é de origem latina, derivada 

de structura-ae, originária do verbo struere, cujo significado é construir, sentido 

metafórico originário ampliado no século XVII, designando uma referência ao 

ordenamento estrutural da realidade, difundido com o pensamento teórico de Spencer, 

Morgan e Marx, já no século XIX.
86

A estrutura, funciona para a teoria das ciências 

sociais, como uma flexível construção vertebral que gera cristalizações no tempo, 

permitindo a visibilidade de sinais e a comparação destes sinais aos demais, numa 

designação de campo que se compreende por sociedade. 

Noutra passagem, Francastel faz referência direta ao termo estrutura, numa 

tentativa de definir as designações de sua competência quanto ao uso por ele prtendido:  

 

O problema das estruturas, que se coloca mais em termos de 

problemática que de definição, implica sem dúvida a unidade 

fundamental do espírito, mas não exclui um tipo específico de 

raciocínio, em função dos grandes tipos de actividade especulativa ou 

operatória (...) Consterta-se-á que a noção de estrutura possa ser 

entendida como uma forma rígida de utilização dos dados puros do 

conhecimento. (...) Ela é uma hipótese ligada à noção geral do carácter 

operatório do cérebro humano e a constatação do facto de que toda 

atividade humana controlada produz obras saídas da sua mão ou do 

seu espírito, ou dito de outra forma, objecto – que são tanto coisas 

como objectos de civilização, mas sempre constituídos por entidades 

destacáveis, reconhecíveis e classificáveis em série  (FRANCASTEL, 

p. 21-22, 1987) 

 

                                                 
86 Roger Bastide, Usos e Sentidos do Têrmo ‘Estrutura,’ Ed da Universidade de São Paulo/Editora 

Herder, São Paulo, 1971, pg. 2. 
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 Assim, a noção de estrutura não implica numa proposição formal de fixidez, 

tampouco implica em totalidade de dinamismo, e quando associada ao caráter 

operatório do cérebro, sua constituição neuro-fisiológica - ou em relação à unidade 

fundamental do espírito -, não desconsidera, a saber, aquilo que na teoria sartreana da 

consciência – fundamentada na psicologia descritiva - se nomeia por consciência pré-

reflexiva, responsável pela constância de manutenção das funções vitais básicas e do 

sensório ou aparelho sensorial cognitivo. Por ser uma noção ambígua, trata-se de 

diferentes níveis interpetativos do termo estrutura; um diz respeito a funções 

mantenedoras das atividades auto-poiéticas do organismo, as chamadas funções vitais e 

faculdades cognitivas, como instrumentos então disponíveis à ação, o outro, é 

compreendido como as variações dessa chamada estrutura geral, ora assumindo uma 

organização, ora outra, responsável por diferenciados estados perceptuais e de 

aprendizagem, por registro de memórias dos padrões fisiológicos então assumidos 

mediante experiência; a imagem para Francastel, considerada em sua abordagem 

estrutural sociológica, medium entre a consciência e a realidade objetivada, por mais 

que o pensador proponha afastar-se da teoria da forma, numa metodologia estrutural, 

jamais pode ser imaginada, fora das próprias considerações por ele assinaladas em 

questões daquela topologia imaginária que requer o ato da imaginação, a saber, o 

pensamento plástico:  

 

a imagem é simultâneamente constelante e estruturante, e não apenas 

uma reprodução, tão exacta quando possível, da realidade; que 

estamos na presença, não de um mecanismo, mas de uma forma de 

actividade mental construtiva” (ibid, p. 177) 

 

 De maneira mais aproximada à estilística da corrente filosófica fenomenológica, 

pode-se afirmar que o precesso da informação figurativa, é um fenômeno cultural por 

intermédio da ação tecno-poética humana, quando da produção da imagem que o 

processo da visão torna um objeto perceptual em relação direta à cenografia do contexto 

e às referência minemônicas do aritsta. A estrutura da consciência pretende: 

 

funcionar de duas maneiras: deve permitir a fixação de cada aparência 

dentro do esquema geral, deve ser, portanto, de sistema de referência, 

e deve permitir a coordenação entre as aparências, deve servir de 

sistema de regras. A estrutura deve ser estática e dinâmica ao mesmo 

tempo. Fixando o lugar da aparência, isto é, utilizando-nos da 

estrutura estática, tornamos a aparência apreensível. Ligando a 

aparência com outra, isto é, utilizando-nos da estrutura dinâmica, 
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tornamos a aparência compreensível. O primeiro esfôrço, o da fixação, 

equivale a uma catolagação do mundo. O segundo esfôrço, equivale a 

uma hierarquização (FLUSSER, p. 11-12, 1963) 

 

 

 Da configuração considerada, a forma imaginária nas contigências da produção 

artística, refere-se ao homem e um contexto, cujo olhar do sujeito ideológico da tradição 

acadêmica, na aceitação da perspectiva estruturalista proposta por Francastel, prucura de 

certo modo reconstruir o realismo teórico da própria psicologia da percepção. Poder-se-

ia considerar, amparado numa visão de sobrevôo que faz o olhar fantasmático da 

ideologia – como o olhar sem corpo da câmera -, um transcendental recorte espaço-

temporal de um sujeito imaginário - que intenta representar todo artista e a estruturação 

dos processos minemônicos e cognitivos -, contextualizado a um perímetro imaginário – 

traduzível de maneira matemática ao assoalho concreto do mundo -, referentes 

simbólicos que assinalam a um sujeito que existe e um lugar existencial da realidade 

cultural, delimitando uma esfera na imanência da superfície sensível de um contexto, 

possivelmente relacionado, a outras formas e processos sociais semelhantes, 

sistematização de um locus onde hão de estar, sujeitos produtores ou receptores de 

imagem. Explicita-se: 

 

tendo os vários téoricos do pensamento operatório a preocupação 

comum de ultrapassar a valorização comparativa das artes – e 

qualquer obra humana que gere um produto é, de certo modo, arte -, 

parece-lhes necessário deixar de ver esses produtos de uma 

perspectiva digamos, exterior, como objectos autónomos em relaçãp 

às outras artes e a outras instituições, e deixar de ver também a obra 

mental como um microcosmo que reflecte necessária e fielmente a 

totalidade do universo, que só obtém forma personalizada porque 

seleciona e organiza elementos conhecidos (FRANCASTEL, p. 21, 

1987) 

 

 Apesar das denúncias que faz Francastel à teoria da forma, recorre ele ao realismo 

das micro-análises, embasado nas pesquisas psico-fisiológicas da percepção, e portanto, 

ao idealismo/formalismo filosófico – a estrutura perimetral da imagem lhe é constelante 

-. A pretenção a um realismo teórico, que pretende a imagem e o fenômeno da arte 

como algo no qual o papel da produção e da recepção encontram-se estruturando um 

lugar existencial, nó do visível e do vidente – desde a exigência à reclusão das imagens 

e a valorização de suas exibições como culto, elemento ritual regulador do mito e da 

liturgia religiosa, como da exposição em larga escala reprodutiva, quando da 
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ritualização do cotidiano mediada por meios massivos e em rede na partilha de 

fragmentárias referências históricas - encontra seus maiores problemas no que diz 

respeito à corrente produção midiática no gênero audiovisual que se nomeia por 

documentário.  

 Há que se considerar que as proposições referentes ao termo estrutura como 

correlato ora à imagem ora à forma imaginária, é um estruturalismo formalizador, mas 

de abordagem metodológica realista – já que considera a existência a priori, encontrada 

no que para a sociologia corresponde seu horizonte teórico, o social -, tanto quanto 

possa compor formas àquilo denominado por imaginação plástica ou visual – 

comumente referida como imaginação, a saber, ação da imagem -, o que de pronto alude 

um ato psíquico, da consciência, ou evoca “a mobilidade do dinamismo do espírito”; 

fazer aparecer semi-breve uma imagem em nexo à outras que a antecedem e outras que 

a sucederão num fluxo dinâmico de representações à paisagem imaginária. A imagem, 

representada como forma-estrutura, para Francastel, é figura geométrica perimetral, cujo 

o ponto central pode-se considerar “interior” ao próprio sujeito idealizado – o artista -, 

sua consciência ou espírito, envolto por uma esfera da extensão de seus sentidos e das 

coisas no estofo do mundo e as formas imaginárias de seu círculo hermenêutico 

existencial; seja em processo de produção de objetos figurativos, seja na experiência de 

recepção, a imagem não avança do subjetivo à objetividade circundante, ela é um meio 

dinâmico, não estático, cujo sentido que se possa considerar, é adaptado ou 

transformado por ordem de referências fenomenênicas, minemônicas, imaginárias e 

perceptuais por ser relação com signicados conceituais ou temas, que por seu turno, 

orientam a imaginação criadora na instituição de um sentido.  

 Por sua estrutura constelar, estática e dinâmica, compreende-se adptável à nova 

configuração a cada nova obra ou objeto figurativo posto ao mundo pelo artista, como 

orbitais mais ou menos próximos do sujeito criador, a cada objeto referente ou 

lembrança, com seus afélio e periélio; constituição imaginária válida a representar, 

ambiguamente, os processos de aprendizado intelectuais e de registro na memória, na 

medida do desenvolvimento humano desde a infância, a cercar-se cada vez mais de 

objetos e de seu aprendizado através da experiência, chegando então na fase adulta, 

como uma formal estrutura de relações sistêmicas em miríades de referências 

minemônicas orbitais, circundando de maneira mais ou menos próxima, e associadas 

aos afetos igualmente mais ou menos intensamente luminosos, que imana do sujeito, de 

seu corpo impresso de experiências, ou a cair, tais referências orbitais, na vacuidade do 
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esquecimento, quando não, dragadas abruptamente ao inconsciente como o rastro de luz 

em sua física dimensão fenomênica, que não escapa das forças centrífugas que imanam 

das profundezas insondáveis de um buraco negro – projeção e identificação para com as 

imagens do cosmos, no cultivo do atual contexto, promovidas pela ciência quando da 

configuração inteligível do universo por formas visuais; as imagens do cosmos, 

traduzidas por aparelhos eletrônicos que notadamente ainda se aproveitam das 

construções da perspectiva artificial. 

 “A estruturação implica unidade diversificada, dando conta dos processos 

empregues pela arte ou pela natureza para produzir certos efeitos ou atingir certos fins” 

(FRANCASTEL, p. 43-44, 1987); admitem-se duas variáveis de complexidade, a 

natural – que perfaz nos organismos a própria organização sistêmica da vida, jamais 

encontrada de maneira substancializada, e da qual só é possível dizer ou apontar de 

maneira indicativa, por signos, como um feixe de relações diretas e indiretas que se 

interconectam e se sobrepõem ora mais ora menos, a depender do organismo em 

totalidade, e, consequentemente de suas circunstâncias ou situações, verificável nas 

configurações e efeitos dos aparelhos receptor e efetuador, que possui cada ser vivo, 

com singularidade ao homem e seu singular aparelho simbólico. A variável cultural que 

é identificada aos téoricos em um paradigma midiológico da comunicação por 

intermédio da arte – processo técno-poético -, da qual resulta um objeto de civilização, 

produzido por um sujeito, compondo um contexto existencial, lugar no qual a filosofia 

erige um projeto de teodicéia metafísica, dito por ontologia fundamental, em que a visão 

de mundo do teórico, em correspondência e justificativa científica última, cosuma a 

imagem do universo (cosmo-visão) advinda da sistematização de disciplinas científicas 

endereçadas às investigações dos domínios da física, atualmente, justificadas nas 

transformações, mudanças de estado e concentração de energia, por efeito de entropia e 

neguentropia
87

, fenômenos processuais que descrevem os efeitos quânticos (invisíveis a 

olho nu) da organização da matéria. Os princípios de entropia e neguentropia, princípios 

lógico-matemáticos para análise de conservação e revolução à ordem instituída das 

diferentes configurações fenomênicas da matéria no universo, direcionados à 

compreensão da natureza indômita, não questionando sua objetividade categorial de 

hierarquizar fenômenos, são conceitos transmitidos e informados por uma tradição de 

episteme, que na cultura acadêmica, encontra seus fins na percepção de estruturas de 

                                                 
87 Entropia e neguentropia, podem ser correlacionados à antiga dialética de forças responsáveis por toda a 

criação, as tensões que mantém a organização sistêmica da vida, que no dizer dos antigos filósofos físicos 

pré-socráticos designavam por phisis 
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efeitos físico-químicos por acúmulo de saberes desenvolvidos experimentalmente em 

laboratoriais aparelhos de produção científicos; trata-se de reciclagem de resultados 

científicos jogados ao lixo tecnológico, pois, na plástica de seus contrastes, curvas e 

tabelas, não estavam em conformidade com seus fins, quando da projeção de objetivos 

antecipados, pré-conceitos. A saber, reciclagem de resultados e amostragens para a 

sustentabilidade de um aparelho de produção, programação da realidade a priori, já que 

seus produtos e instrumentos hão de buscar transformar a matéria sensível do mundo em 

objeto de computação de dados, dos quais resultarão novos conceitos, novos ângulos de 

observação perspécticos ao fantasmático corpo ideológico da ciência. O tropos teórico 

exige sempre um corte epistemológico e a apresentação de imagens. 

 

2.6 O Olhar Cultivado na Existência: M. Ponty e a metafísica da visão na cultura 

contemporânea 

 

 Contrariando, o que se possa dizer do puro sentir em sua certeza, todo o sensível 

se processa no corpo, discurso que se faz teoria de uma filosofia existencial e 

fenomenológica da percepção nas proposições igualmente psico-fisiológicas de M. 

Maerleau Ponty; em crítica à tradição acadêmica, Ponty empreende no seu texto O Olho 

e o Espírito (1980)
88

, uma refutação das pressuposições instituídas e pautadas por 

Descartes e amplamente aceitas, de que o sujeito que intenciona conhecimento de 

mundo, prioritariamente, o faz através de certezas introspectivas. A questão se torna 

mais complexa, à medida em que o filósofo francês amplia o debate ao pontuar que os 

procedimentos científicos contemporâneos atuam através do “pensamento de sobrevôo, 

pensamento do objeto em geral” (PONTY, p. 85, 1980), que instrumentalizado, ousa 

manipular as coisas, mas renuncia habitá-las, impondo um afastamento meramente 

operatório, expresso na relação sujeito-objeto, tornando mundo e homem autômatos 

mecanicistas, como se predestinados aos artifícios científicos; o mundo é posto em 

condições laboratoriais e analisado por um ideológico sujeito fantasmático que pretende 

dominar sua matéria por operações intelectuais e puro olhar analítico decompositor. 

Faz-se necessário, segundo Ponty, a um conhecimento de tempo presente e atual, 

colocar um há prévio ao questionar toda a gama de resultados objetivamente obtidos a 

partir dos infográficos científicos na pretensão de validar e erigir acidentais verdades
89

. 

                                                 
88 Publicação original datada de 1960. 
89

 Da crítica da ciência e da alienação que a ideologia do pensamento operatório promove: “Quando um 
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 Ponty requisita uma dupla complexidade de análise dos fenômenos provocados 

pelo sujeito e para àquelas presenças fenomênicas que lhe são apresentadas, 

considerações a partir de um corte epistêmico que entrelaça objetividade e subjetividade 

na constatação da simultaneidade ambígua do corpo que hospeda uma visão, lugar em 

que o visível e o vidente adquirem sentido à consciência, amálgama de ser e de estar, 

móvel e movente; a saber, requisita as condições da consciência irrefletida, não tética, 

ou a constituição do sujeito cognoscente em suas relações com a brevidade antecipatória 

à intencionalidade do vir-a-ser, instituindo ontologicamente uma topologia multi-

dimensional, intersubjetiva, em que adquirem lugar a um só tempo e espaço, o “solo do 

mundo sensível” (ibid, p. 86) e do “mundo lavrado”, na encarnação radical do corpo, 

“sentinela que se posta silenciosamente” (ibid, p. 86) sob as palavras e os atos, nexo 

individualizado de torvelinhos e rasgos na trama da realidade, donde partem visadas e 

atingem olhares. “Nesta historicidade primordial” (ibid, p. 86) – como num longo passo 

da volta às terras acima do céu em que se encontram os fundamentos de pensamento de 

uma Grécia tornada utopia de seres de luminosa plenitude, evoca tanto como filósofo 

fenomenólogo, os pressupostos de um existencialismo mítico, ontologia fundamental 

que associa relações centrífugas e centrípetas de referências constelantes de sensações, 

memórias e percepções a dar-se a por contingentes em imagens e no enigmático 

fenômeno ótico da visão. 

 O corpo humano, astro no cosmos da realidade – de fato corpuscular diminuto a 

outros corpos dos quais se encarrega a física, encontra-se em algum lugar incerto de um 

planeta suspenso em gravitação que dança a espiral invisível de hipotéticas elipses 

                                                                                                                                               
modelo foi bem sucedido numa ordem de problemas, ela o exprimenta em toda parte. Nossa embriologia, 

nossa biologia estão agora repletas de gradientes, sem que se veja bem como distiguem daquilo que os 

clássicos já chamavam ordem ou totalidade; todavia, esta questão não é formulada, não deve sê-lo. O 

gradiente é uma rede que se lança ao mar sem saber o que ele recolherá. Ou ainda, é o débil ramo sobre o 

qual se farão cristalizações imprevisíveis. Esta liberdade de operação certamente está em situação de 

superar muitos dilemas, vãos, contanto que, de quando em vez, se faça o ajustamento, pergunte-se porque 

o instrumento funciona aqui e fracassa alhures; em suma, contanto que essa ciência se compadeça a si 

mesma, se veja como construção sobre a base de um mundo bruto ou existente, e não reinvidique para 

operações cegas o valor constituinte que os “conceitos da natureza” podiam ter numa filosofia idealista. 

Dizer que o mundo é, por definição nominal, o objeto X das nossas operações é levar ao absoluto a 

situação de conhecimento do sábio, como se tudo que foi ou é nunca houvesse sido senão para entrar no 

laboratório. O pensamento “operatório” torna-se uma espécie de artificialismo absoluto, como se vê na 

ideologia cibernética, onde as criações humanas são derivadas de um processo natural de informação, 

porém concebido, por sua vez, segundo o modelo das máquinas humanas. Se este gênero de pensamento 

toma ao seu cargo o Homem e a História, e se, fingindo ignorar o que deles sabemos por contato ou por 

posição, empreende construí-los a partir de alguns indícios abstratos, como o fizeram nos Estados Unidos 

uma psicanálise e um culturalismo decadentes, visto que o homem se torna verdadeiramente o 

manipulandum que ele pensa ser, entra-se num regime de cultura onde já não há verdadeiro nem falso no 

tocante ao Homem e à História, num sono ou num pesadelo do qual nada poderia acordá-lo” (PONTY, p. 

86, 1980) 
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eternas num aglomerado insondável láctel de fluxo universal – adquire estatuto de 

sagrada habitação de qualquer que seja a representação, figurativa ou não, de uma 

ingenuidade humana frente ao absurdo absoluto que compõe as idéias das divindades. O 

corpo instaura uma metafísica na evidência de que as coisas são o que são, em ato, 

possibilidades para fundamentar a cultura e o cultivo de si, amarrando o sujeito ao 

contexto antropo-social em que realiza seus projetos técno-poéticos: “a arte, e 

notadamente a pintura, nutrem-se nesse lénçol de sentido bruto” (ibid, p. 86), obra do 

trabalho do “corpo operante e atual, aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe de 

funções, mas um entrelaçado de visão e movimento” (ibid, p. 88). Assim, refuta-se a 

imanência da imagem, habitando fisicamente um lugar que não seja o corpo, como se a 

visão fosse uma operação mecânica que ergue diante do espírito “um quadro ou 

representação do mundo, um mundo da imanência e da idealidade” (ibid, p. 88), mas 

tampouco nega que “a visao pende do movimento” (ibid, p. 88). O corpo “é ao mesmo 

tempo vidente e visível” (ibid, p. 88)
90

. De tal sistema de trocas, encontrar-se-á, todas as 

questões referentes ao conceito de imagem, fundantes, do que se intentam traduzidas 

por cultura visual, desde a educação do olhar, as representações das formas imaginárias 

à imaginação, tanto quanto os fenômenos de recepção estéticos da arte e da poesia, e da 

configuração das paisagens transformadas por ação humana; a ideologia reificada em 

processs e obras, instituindo condutas e produtos como signos de intenções, na validade 

intersubjetiva do testemunho histórico dos processos dos homens e suas coisas, “são o 

interior do exterior e o exterior do interior, que a duplicidade do sentir torna possíveis, e 

sem os quais nunca se compreenderão a quase-presença e visibilidade iminente que 

constitui todo o problema do imaginário” (ibid, p. 90) Do olho, diz-se: “Instrumento que 

se move por si mesmo, meio que inventa seus próprios fins, o olho é aquilo que foi 

comovido por um certo impacto do mundo, e que restitui ao visível pelos traços da 
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 “O enigma reside nisto: meu corpo é ao memso tempo vidente e visível. Ele, que olha todas as coisas, 

também pode olhar a sí e reconhecer no que está vendo então o “outro lado” do seu poder vidente.  Ele se 

vê vidente, toca-se tateante, é visível e sensível por sí mesmo. É um si, não por transparência, como o 

pensamento, que só pensa o que quer que seja assimilando-o, constituindo-o, transformando-o em 

pensamento – mas um sip or confusão, por nacisismo, por inerência daquele que vê naquilo que ele vê, 

daquele que toca naquilo que ele toca, do senciente no sentido -, um si, portanto, que é tomado entre as 

coisas, que tem uma face e um dorso, um passado e um futuro…” (ibid, p. 88-89), primeiro paradoxo que 

não deixará de produzir outros: “Visível e móvel, meu está no número das coisas, é uma delas; é captado 

na contextura do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. Mas já que vê e se move, ele mantém as coisas 

em círculo à volta de si: elas são um anexo ou um prolongamento dele mesmo, estão incrustrasdas em sua 

carne, fazem parte da sua definição plena, e o mundo é feito do próprio estofo do corpo. Estes 

deslocamentos, estas antinomias são maneiras diversas de dizer que a visao é tomada ou se faz do meio 

das coisas, de lá de onde um visível se põe a ver, torna-se visível por si e pela visao de todas as coisas, de 

lá de onde, qual a água-mãe no cristal, a indivisão do sensiente e do sentido persiste” (PONTY. p. 88-89, 

1980) 
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mão” (ibid, p. 91), numa radical transubstancialização do mundo que se poderia dizer 

projeção, percepção, identificação, e atuação manual da imaginação criativa. No íntimo 

do criador de imagens, seja de uma arte plástica ou da palavra, o poético, quando se faz 

presente, é o mundo que o habita numa torrente; transformação da visão de mundo em 

cosmo-visão é o processo do perceber e do informar da matéria por intermédio da 

imaginação, metafísica de ontologia fundamental, ou mesmo hermêutica instauradora, 

estes processos descritivos ao domínio de diferentes saberes disciplinares acadêmicos, 

não se consumam senão orquestradas no corpo em relação aos produtos técno-poéticos 

que orbitam aos homens
91

. De modo radical, fez o pintor grego G. de Chirico, ao 

nomear a tela pictórica de sua autoria como “O Grande Metafísico” (1917), na qual se 

vê um obelisco de insinuações totêmicas; a pintura, trabalho de atividade técnica 

tradicional, encarnação do corpo tornado instrumento de interferência na realidade; a 

imagem e o corpo são os meios primeiros de conhecimento à pretensa posse do mundo. 

Cita-se: 

 

a pintura desperta e eleva à sua última potência um delirio que é a 

própria visão, já que ver é ter á distância, e que a pintura estende essa 

bizarro posse a todos os aspectos do Ser, que de alguma maneira 

devem fazer-se visíveis para entrar nela (ibid, p. 91) 

 

 Assim, a imagem produzida, em sua feitura ou recepção, encontra-se amparada 

sempre a um tema ou motivo – mesmo que seja o de não representar, ao menos as 

formas visuais, senão sensações, expressão tão notória desde a arte dita abstrata -, 

afastando no tempo, as formas pictóricas daquelas que possam ter sido realizadas por 

efeito na natureza, outrora confundindo-se com a coisa em si, o fenômeno da imagem é 

sempre, coisa para mim; “toda teoria da pintura é uma metafísica” (ibid, p. 91) – 

consideração igualmente válida para todo e qualquer objeto figurativo, já que admitido, 

                                                 
91 Comentando do processo do invisível encarnado no corpo, a projeção imaginária de uma cosmo-visão, 

por intermédio da imaginação, de uma visao de mundo já cultivada, volteia sobre si mesma como um 

ontológico ouroboros, numa identificação entre o que se pretende buscar de semelhante ou diferente a ser 

fixado na tela, o motivo: Fiquemos no visível emsentido prosaico: enquanto pinta, o pintor, qualquer que 

seja, pratica uma teoria mágica da visao. Ele tem que admitir que as coisas entram nele ou que, consoante 

o dilema sacrastico de Malebranche, o espírito sai pelos olhos par air passear pelas coisas, visto que não 

cessa de ajustar a eles a sua vidência. (Nada ‘mudado se ele não pinta apoiado no motivo: em todo caso, 

pinta porque viu, porque ao menos uma vez, o mundo gravou nele as cifras do visível). Cumpre que ele 

confesse, como diz um filósofo, que a visão é o espelho ou concentricão do universo, ou que, como diz 

outro, o ídios kósmos, abre-se por meio dela para um koinòs kósmos, enfim, que a mesma coisa está lá no 

coração do mundo e cá no coração da visão, a mesma ou, se se fizer questão, uma coisa semelhante, 

porém segundo uma similitude eficaz, que é parenta, gênese, metamorfose do ser em sua visao. É a 

própria montanha que, lá de longe, se mostra ao pintor, é a ela que se interroga com o olhar” (PONTY, p. 

91, 1980) 
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inaugura um lugar; seja a imagem tradicionalmente produzida, seja a tecno-imagem de 

síntese numérica, e antes mais, ao meio que habita a consciência. Os sinais do corpo, 

aqueles que sãos distintivos de um corpo individualizado, e do mundo, encontram-se 

entrelaçados através da sensibilidade dos sentidos
92

. 

 Em cada percepção o olhar encontra obstáculos para enxergar o mundo e além
93

. 

Do corpo: “O enigma da visão não é eliminado: ele é remetido do “pensamento de ver” 

à visão em ato” (ibid, p. 99). Os olhos vêem muito mais do que lá está, porque 

simbólico o homem faz o mundo. O objeto de arte, é para seu criador, na feitura 

tradicional ou por novas tecnologias, uma presença inquietante, tanto quanto para os 

receptores, que aceitam “com todas as dificuldades, o mito das janelas da alma: cumpre 

que aquilo que é sem lugar esteja adstrito a um corpo; além disso, que seja por ele 

iniciado a todos os outros e à natureza” (ibid, p. 108). Segundo Ponty, é preciso 

corresponder aos ensinamentos da visão em desvendar as formas do mundo; “por ela 

tocamos o sol, as estrelas, estamos ao mesmo tempo em toda parte, tão perto das coisas 

longínquas como das próximas” (ibid, p. 108). Do fenômeno da visão afirma-se: “Só ela 

nos ensina que seres diferentes. “exteriores”, estranhos um ao outro, estão todavia, 

absolutamente juntos – e é isto a “simultaneidade” -, mistério que os psicológos 

manejam como uma criança maneja explosivos” (ibid, p. 108). 

 A simultâneidade proporciona a compreensão da intersubjetividade, inter-

subjetivismo, verificável individualizadamente no fenômeno da visão, em nível pscio-

fisiológico, mas desde sempre sob uma pedagogia da mentalidade, educação do olhar na 

experiência carnal das contigências de um contexto cultural – desde a modernidade, as 

referências se fazem históriográficas. Desde o suporte da oralidade, da escrita e da 

imagem, a obra de arte, produto técno-poético, ou sua repetição serializada, já não pode 

                                                 
92Para finalidades deste trabalho, considerar a visão em relação constante a outros sistemas de 

significação no contexto sócio-cultural, como a oralidade. Da visão, diz-se que: “A visao não é a 

metamorfose das próprias coisas na sua visão, a dupla pertença das coisas ao grande mundo e a um 

pequeno mundo privado. É um pensamento que decifra estritamente os sinais do corpo. A semelhança é o 

resultado da percepção, e não sua mola. Com muita razão, a imagem mental não é um abertura ao coração 

do Ser: é ainda um pensamento apoiado em indícios corporais, desta vez insuficientes, aos quais ela faz 

dizer mais do que eles significam. Nào resta coisa alguma do mundo onírico da analogia…” (Ibid, p. 95, 

1985). 
93 Do composto entre alma e corpo, que a tradição teológica/metafísica, pretendeu seprar, explicita-se: 

“alma pensa segundo o corpo, e não segundo ela própria; e, no pacto natural que a une a ele, são 

esipulados também o espaço, a distância exterior. (…) O corpo é para a alma o seu espaço natal e a matriz 

de qualquer outro espaço existente. Dessarte a visao se desdobra: há a visao sobre a qual eu reflito, e não 

posso pensá-la de outro modo como pensamento, inspeção do Espírito, senão juízo, leitura de sinais. E há 

visao que tem lugar, pensamento honorário ou instituído, esmagado num corpo seu, cuja idéia não se pode 

ter senão exercendo-a, e que entre o espaço e o pensamento introduz a ordem autômata do composto da 

alma e do corpo” (PONTY, p. 99, 1987) 
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ser descartada como fonte de conhecimento inferior, indigna do testemunho histórico. 

Historiografias de diferentes midias e a pedagogia da atual ideologia hegemônica 

compõem um mosaico de sinais das mentalidades no atual contexto de espaço-disperção 

sem fim do virtual por intermédio das interfaces gráficas das redes telemáticas – 

caverna de Platão individualizada por zapping e feeds; infografia do imaginário social 

orientado, inconsciente coletivo expresso por figuração.  Como mais atual exemplo, a 

linguagem visual das interfaces de acesso ao ciber-espaço
94

, dar-se por analogia às 

formas visuais correntes – naturais ou anteriorimente produzidas -, e cada configuração 

de tela (desktop), oferece uma análise por amostragem de processos de agenciamento 

coletivos de sujeição e, do exercício sutil de possibilidades de cultivo da individualidade 

– poética existencial, de fato, somente possível interferindo na composição gráfica e, 

consequentemente, na funcionalidade das interfaces, por intermédio do domínio do 

código binário informacional, ou, por ousadas composições gráficas, a saber, auto-

poiésis do sujeito; no perfil do site de relacionamentos, no jogo de RPG online, a 

personificação visual do avatar
95

 que o usuário configurou em condições que lhe são 

                                                 
94

 O ciberespaço é uma dimensão tecnicista e ilusória, seu potencial para a interação das mais diferentes 

personalidades possibilita considerar certa “retribalização” da sociedade. Consensualmente o ciberespaço 

é um não-lugar, por ele perpassa senão toda, quase toda a produção de dados e informação digital da 

sociedade contemporânea, conseqüentemente é um espaço onde as manifestações de produção simbólica 

são criadas ou discutidas em algum momento.  O termo ciberespaço é originário do ano de 1984, a partir 

do romance de ficção cientifica Neuromancer, de Willian Gibson: Para Gibson, o ciberespaço é um 

espaço não físico ou territorial, composto por um grande conjunto de redes de computadores, através das 

quais todas as informações (sob suas mais diversas formas) circulam. O ciberespaço gibsoniano é uma 

“alucinação consensual”. A Matrix, como chama Gibson, é a mãe, o útero da civilização pós-industrial 

onde os cibernautas irão imergir. Ele será povoado pelas mais diversas tribos, onde os cowboys do 

ciberespaço circulam em busca de informações (LEMOS, 2002, p.127). A partir dessa citação, pode-se 

entender o ciberespaço em duas perspectivas; Numa perspectiva, o ciberespaço é o local para onde a 

consciência se projeta quando o sujeito liga-se a um ambiente simulado, realidade virtual (chat de bate 

papo, programa de envio de mensagens online, entre outros). Noutra, é um conjunto de computadores 

ligados em rede, que se interligam ou não, mas acessam e constituem a internet. Alguns pesquisadores 

encaram que a sociedade contemporânea vive um fenômeno de “realidade aumentada”, já que o 

ciberespaço agrega sobre o espaço físico, de três dimensões, uma nova dimensão eletrônica, dinâmica, 

interagindo ao inconsciente humano, agora não mais por aparelhos isolados, mas que se comunicam entre 

si de forma ominidirecional e sincrética. O ciberespaço é um espaço sem dimensões, um universo de 

informações navegável de forma instantânea e reversível. Ele é, dessa forma, um espaço mágico, 

caracterizado pela ubiqüidade, pelo tempo real e pelo espaço não-físico. Esses elementos são 

característicos da magia como manipulação do mundo (LEMOS, 2002, p.128). Com a racionalização dos 

espaços e a quantificação produtiva do tempo, imposições da lógica da modernidade, o homem vive um 

período de desmaterialização das coisas, uma “instantaneidade”, uma “presentificação” jamais observada 

desde a maquinização elétrica do mundo. O ciberespaço, apesar de ser um vetor para a vanguarda, 

desperta no imaginário do homem a fantasia e os desejos com profundas raízes no passado, já oferece a 

possibilidade de acesso a outra realidade simulada, em que o homem pode ser um homem além, 

deslocando-se no espaço/tempo de maneira mais fluída, características das chamadas realidades míticas, 

mágicas. Com possibilidades ricas de representação simbólica figurativa, o ciberespaço pode ser 

analisado sob algumas linhas paralelas com o pensamento mágico.  
95 O termo avatar, ou avatara, vem do hindu, e significa “descendente especial de deus do céu ou da 

terra” (RECUERO, 2000, p.2). O avatar, encarnação de uma deidade, é a condensação da força primordial 

no mundo material através de uma persona, uma consciência capaz de existir em realidades distintas, “um 
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dadas, nas contigêngias do ciber-espaço (lugar sem dimensão) as representações de 

formas visuais previsívelmente selecionadas à circulação e transmissão, quando do 

interesse de instituições e investidores atentos ao vigilantismo dos mecanismos de busca 

e apreensão de palavras e imagens por software’s robôs. 

 A interface gráfica da rede, configuração da projeção do imaginário coletivo 

ordenada, é vigiada (o exterior do interior), deixando ao abismo da deep web, verdades 

que a ideologia hegemônica deseja inconsciente às massas, acessível apenas por 

deciframento e manipulação de códigos numéricos de software’s computacionais que 

possibilitam imersão a um não-lugar de restrita exposição de imagens de todos os 

recalques que a sociedade parece querer invisível e iniminaginável. O ciber-espaço 

ocupa em conjunto aos meios massivos de comunicação, papel da antiga mitologia 

numa sociedade pós-industrial e de capital planetário. Por intermédio da episteme da 

cibernética, cita-se: “O ciberespaço se encontra preso em estruturas arcaicas, 

imaginárias e simbólicas de toda a vida em sociedade” (LEMOS, p. 127, 2002); 

argumentos que relacionam antropologicamente, - por intermédio do homem e do 

simbólico, sistemas de significação da palavra e da imagem -, o ciber-espaço e a atual 

configuração cibernética da cultura (cibercultura), orientando à compreensão de “um 

rito de passagem da era industrial à pós-industrial, da modernidade dos átomos à pós-

modernidade dos bits” (ibid, p.132) – fortalecido desde então, na transição de milênio 

do calendário cristão ocidental, como um ritual de passagem planetário, disperso nos 

territórios de todo o mundo que se faz capitalista neo-liberal, intensificando a percepção 

fragmentária e incerta do espaço, ao cultivo das mentalidades, ocasionando para a vida 

cotidiana, a sensação perceptual da contração quantitativa e produtiva do tempo, e a 

racionalização do espaço concreto, fenômenos em profusão jamais observados desde a 

maquinização elétrica do mundo. 

 Da relação pretensamente mágica que estabelece o vaguear pela rede e o sempre 

dinâmico ato de visar e perceber a composição gráfica da tela, a percepção do tempo se 

faz em descontinuidade ao passar numérico das horas
96

, tal como o tempo das narrativas 

                                                                                                                                               
viajante de mundos” (RECUERO, 2000, p.2). Na cibercultura, o avatar pode ser entendido como a 

representação gráfica de um determinado usuário online, dentro de um aplicativo ou software específico. 

Essa representação gráfica é um prolongamento da identidade humana em uma condição de projeção 

psíquica, hibridismo entre o biológico e o inorgânico, uma construção simbólica do cyborg interpretativo, 

na nomeação do netcyborg proposta por Lemos (2002). O pensamento mítico atua explicitamente nas 

manifestações de um avatar construído pelo agente enunciador que é o usuário, o netcyborg. 
96 As investigações de Andre Lemos, são de interesse deste projeto, suas observações a respeito das 

características oriundas antropológicas da ritualização do cotidiano por imersão ao ciber-espaço, 

oferecem outros fenômenos que podem ser signos do pensamento dito mágico, mais precisamente, 
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míticas. Cita-se:  

 

O tempo sagrado do mito é um tempo repetitivo que fixa determinada 

memória coletiva; e ele é reversível, pois o passado é a fonte do saber 

na preparação do presente e do futuro. Ele atualiza o ilo temporare, o 

tempo primordial, de onde tudo veio à existência (LEMOS, 2002, 

p.134).  

 

Aqui, neste trecho do caminho de pensamento percorrido, fica evidenciada a 

presença do precessual fenômeno ritual – como já explicitado no capítulo anterior -, 

porém integrante do que C. Réviere chamou de micro-rituais profanos, práticas 

descralizadas, adaptadas aos costumes cotidianos individualizados e na sujeição das 

massas ao convívio citadino do cenário pós-industrial de intuições diversas (1996).  A 

condição de isolacionismo dos sujeitos ao acesso à instrução e fruição estética em 

entretenimento que a miniaturização da tecnologia arregimenta aos interesses de 

controle do Estado, crescente desde o período da Segunda Guerra – a TV, a câmera de 

                                                                                                                                               
referentes as práticas de busca de informação e aquisição de conhecimento, processos tradicionais de 

armazenamento e do decifrar de mensagens esotéricas de instituições do misticismo; nomeadamente as 

práticas do hermetismo e gnosticismo. As observações do autor revelam paralelos entre os procedimentos 

para buscar informações presente tanto no pensamento mágico, quanto nas atuais práticas de acesso ao 

ciberespaço. Hermetismo, grosso modo, é uma técnica para o armazenamento do conhecimento místico, 

assim, criando todo um sistema lingüístico funcional, com o qual se tem acesso às informações 

necessárias para a manipulação da magia (exemplo: rituais, símbolos, códigos secretos, cartas de 

correspondência astrológica, imagens, totens). Há ainda, a arte da memória, proposta pelo poeta grego 

Simone de Céos (556-469 a. C.), que orientava sobre uma técnica de memorização baseada na 

imaginação de uma construção, onde o artífice da obra imaginada vinculava um dado objeto ou cômodo 

pensado a uma memória específica. Assim, ao percorrer mentalmente a construção, poderia resgatar as 

memórias vinculadas aos cômodos e objetos. O ciberespaço é um novo espaço de registro da memória 

humana, considerado, um “hipertexto vivo e coletivo”, com todo um vocabulário próprio e técnicas de 

manipulação hermética. Acionar o mouse e clicar em um ícone – linguagem gráfica por analogia -, seja no 

desktop de um computador ou em um site ligado a rede, é o correspondente ao saber decifrar os caminhos 

e códigos que levam o praticante de magia às informações desejadas, argumenta Lemos. Por outro lado, o 

grande fluxo de dados digitais transita sob a forma de códigos criptografados, herméticos – como a 

dimensão de sites da deep web -, disponíveis para aqueles que detenham o domínio daquela velada 

linguagem de programação numérica. O simples acesso visível ao obsoleto código html, disponível ao 

click do mouse ao acionar a função “exibir código fonte” – meta-linguagem da máquina computacional -, 

quando navegando pelo conteúdo de um website, até a quebra de senhas e o acesso à informações 

confidenciais de conteúdo sigiloso, são exemplos de uso do hermetismo na esfera eletrônica do 

ciberespaço. Por sua vez, Gnose é um termo grego que significa “conhecimento”, uma forma de 

conhecimento universal, ligada a Deus. O gnosticismo se manifesta na cibercultura através da cultura 

raver e zippie, que utilizam os espaços online como ponto de encontro para a troca de informações sobre 

esoterismo, eventos, festivais de música eletrônica, medicina naturalista, sexo e drogas. Esses grupos 

exercem uma espécie de “tecnoxamanismo”, buscando um conhecimento transcendental, por assim dizer, 

gnóstico, para experimentar vivências de um simulado naturalismo nos grandes festivais da cultura rave, 

onde os antigos valores dos festivais hippies, manifestação de contracultura do passado, são resgatados e 

re-significados a partir do momento em que a tecnologia não é rejeitada, mas sim, abraçada, tida como 

fundamental enquanto fator de organização de suas práticas ciberculturais e psicodélicas. Então, sob a luz 

do hermetismo e do gnosticismo o ciberespaço é por Lemos considerado como uma nova realidade na 

qual o usuário online se insere, projetando sobre a vida mundana narrativas fantásticas. (LEMOS, 2002). 
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video, o personal computer, o rádio toca-fitas, o walk man, o laptop, até as atuais 

mídias locativas; telefones celulares, tablets, dispositivos móveis de acesso à rede e de 

produção e gerenciamento de conteúdo informacional (escrito, figurativo, audiovisual, 

hiper-midiático) -, interferem nas práticas de instrução no cultivo de si e no 

entretenimento. Trata-se de fenômeno social de ecos igualmente arcaicos e medievais; 

inicialmente, a concentração humana em torno dos processos de cerimônias rituais 

espetaculares, quando da troca comunicativa e simbólica mediada na oralidade e por 

ídolos religiosos, como também da transmissão de saberes e instituição dos calendários, 

o tempo circular do mito.  A saber, não tão somente através dos processuais fenômenos 

rituais, mas desde aquilo que se pode crer por realidade, instituída por todos os sistemas 

de significação e seus suportes imagéticos, da língua à arquitetura. Posteriormente,  

quando da transição da oralidade e do regime político do ídolo, para o suporte da 

palavra escrita – com o surgimento da arte funerária das catacumbas -, há a reunião de 

leitores, especializados comentadores e tradutores nas salas dos monastérios da tradição 

escolástica. 

Como se sabe, o rito de passagem, é uma experiência de transcendência, faz 

viver o mito, transladando a consciência a habitar outros espaços na realidade que se 

apresenta crível para além do que se acreditava até então, virginais lugares a ocupar; 

teleologia do conhecer, habitar espaços nunca antes ocupados, concreta ou 

imagináriamente. 

Nas sociedades tradionais há eventos em que um determinado indivíduo ou 

grupo social adquire ou adentra em novo estágio de existência, agregando novo status, 

habitando um novo espaço simbólico e um lugar na realidade social de uma cultura. São 

assim os rituais de hombridade de muitas comunidades tribais em que os jovens, após 

satisfazer as exigências institucionais necessárias, seja uma caçada, prova de tolerância 

à dor e qualquer outro teste, no sentido de uma avaliação de capacidades, quando bem 

sucedidos, podem então gozar do status adulto e desfrutar das benesses sócio-culturais 

desse novo estágio de seu ser antropo-social. No contexto atual, na tela do computador a 

consciência projeta um portal, obviamente com as mesmas limitações físicas que 

exercem efeito sobre mosca ao tentar ultrapassar para outro lado do vidro de uma janela, 

impostas ao homem. O login e senha do usuário, em uma conta pessoal de e-mail ou o 

clicar do arquivo para acessar seu conteúdo no próprio computador, através da 

manipulação de ícones, que são propriamente ações de uma linguagem iconogáfica por 

analogia, representam a aplicação de conhecimento hermético no quotidiano da 
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cibercultura; conversas online com muitos outros usuários de forma paralela - sob ilusão 

de simultaneidade devido a percepção numérica do tempo - através de um software de 

comunicação ou em jogo multiplayer, resultam à mentalidade do usuário (a variar entre 

alienação ou consciência de si pelo entretenimento) sensação de dispersão,  ilusória 

omnipresença - capacidade muitas vezes atribuída às deidades
97

. 

 Por certo, o perfil público de usuários em sites de redes sociais online pouco 

permite de expressão para o sujeito, o espírito projetado na configuração visual do 

avatar é enjaulado em seus parâmetros de programação e pouco se movimenta no 

espaço dos infográficos da superfície da tela de pixels – enjaulando e ao mesmo tempo 

exigindo, consciência imaginante. No contexto concreto, as expressões de visão de 

mundo se apresentam segmentadas por diferentes práticas e convicções, cultivadas em 

diferentes mídias, por rastreio e uso de muitos suportes de comunicação, transmissão do 

conhecimento e relatos de experiências – sinais gravitando no espaço entorno dos 

corpos de uma cultura. O audiovisual, já com estatuto de maior potência em suporte de 

comunicação e transmissão de conhecimento, agora móvel, disponível em compactos 

aparelhos de bolso, fragmenta ainda mais a noção de espaço e dispersa o virtual sobre a 

superfície do planeta por representação infográfica de programas de medicão 

matemáticas de geo-localização por satélite (GPS); recobrem figurativamente a 

superfície do planeta, dos lugares outrora inacesíveis e ermos, quando das práticas 

esportivas de neo-aventureiros burgueses desbravadores, até as vielas que não 

constavam nos mapas de medicão por agrimenssura humana – taxis e mísseis inter-

continentais tem suas rotas traçadas. O virtual flui de lugar nenhum para a superfície do 

planeta – processos acionados na interação da consciência e do corpo na realização de 

seus projetos motores. 

 

                                                 
97 Segundo Lemos, a percepção do tempo, ao usuário online se dá de modo distinto. Diferente de um 

tempo horizontal e linear, delimitado de forma seqüencial por forças organizadoras como a racionalização 

dos espaços, o tempo no ciberespaço é o que foi convencionado chamar de Tempo Real (LEMOS, 2002, 

p.133) e pode ser entendido como tempo instantâneo ou presenteísta; na velocidade do apertar de botão 

do mouse, um acesso. Na realidade do ciberespaço o tempo que importa é sempre o agora, burlando até 

mesmo a noção do “aqui”. O usuário imerso passa horas conectado sem se dar conta; ele pode participar 

de um site de relacionamentos em rede social, participar de um jogo multiplayer que acontece através da 

alteridade e do prolongamento digital de outros sujeitos, acessar seus e-mails, explorar o conteúdo de um 

site com as idas e vindas da leitura hipertextual, além de conversar com amigos conectados ao mesmo 

tempo no ciberespaço, situados em localidades diferentes. Essa multiplicidade de ações possíveis 

possibilita, segundo Lemos, a ubiqüidade, característica daquilo que está em todo tempo e em toda parte. 

Assim, a específica relação do homem com a noção do instante, o tempo real do ciberespaço, se relaciona 

com o tempo sagrado do mito, com suas idas e vindas, seu circular na finitude de uma experiência 

sensorial demarcada na imersão do sujeito numa prática, no caso, a conexão em rede. 
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2.7 Cultura das Mídias: territórios existenciais da poética contemporânea 

 

 O câmbio entre os códigos visuais, passível de ser detectado desde a antiguidade, 

intensificada sem precedentes na atualidade – através do fenômeno comunicacional 

nomeado por convergencia das mídias -, fortalece no atual cultivo das mentalidades, a 

representação de um cosmos caótico em frequênte espansão – a representação da 

luminosa espiral do universo como referente a uma metafísica do motor imóvel em 

movimento -, mesmo que insconscientemente; seja pela noção de signo e seu processo 

de semiose, dinâmico, que a tudo engloba, seja pela circulação e transmissão de 

suportes (veículos do signo) midiáticos, ou mesmo pelo tráfego intenso de redes de 

transporte de cargas (mercadorias), ou os fluxos invisíveis de informação, decorre desta 

cosmo-visão, a percepção fragmentária dos contextos e uma sensação de compressão do 

tempo circular, dissolvendo fronteiras simbólicas entre práticas culturais, e  por vezes, 

até mesmo as fronteiras geográficas, instaurando uma massa dispersa de sujeitos que no 

limiar e no ultrapassar de margens de antigas identidades e instituições erigidas até 

meados do século XX, exigem da episteme a necessidade de expressões cujo sentido é 

significar a noção ou idéia de sujeito deslocado, cindido, como que traumatizado. Tal 

sentido apontado, adquire o inverossímel realismo teórico quando reduzidamente 

considerada a preferencial leitura da atidude política pós-moderna; a interpretação das 

manifestações dos sujeitos sociais como puro movimento, mesmo as identidades de 

fronteira e as trans-identidades, sem qualquer ordem no caos das referências que estes 

indivíduos cultivam ou perfomatizam de si, quando já se sabe de necessária fixidez (ou 

ao menos, um processo mutável de duradoura relação) entre uma consciência e o signo 

para a construção de todo sentido, primariamente nas experiências sensíveis, e, 

consequemente, visuais e imagéticas, para todo o corpo referendar-se na realidade 

fenomênica. O signo é referente na expressão do ser que só revela a natureza que 

esconde.  

 Desde a palavra escrita, são signos fixados, o traço, a forma e o perfil, o desenho, 

a configuração arquitetônica dos espaços, tomados documentos historiográficos, datados 

a uma contagem do tempo instituída, e que expressa condutas disciplinares, como os 

locais de cultivo das mentalidades dos colonos e da disciplina marcial dos clérigos da 

igreja, quando do período colonial e ocupação das terras das antigas culturas pré-

colombianas; os sacerdotes ditos urbanos e civilizados, em oposição a um grupo 

destituído de humanidade, ou quando muito, selvagens, inferiores ou sempre referidos 
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por expressões de sentido redutor, alteridade absoluta negativizada por políticas 

etnocêtricas; a casta escravizada como mão de obra, a rex extensa da mais inferior 

categoria de Estado, a base da pirâmide – àquela que amassa o barro do faraó -, com seu 

existir controlado não apenas por privações de víveres, mas também por práticas 

ritualizadas que fundamentam suas convicções, disciplina contra a alma.  Na sociedade 

pós-industrial, desde a década de 1960, grupos identitários distintos, em conflitos de 

micro-política ou política molecular, na observação das relações micro e das 

perspectivas interiores, expressam suas visões e vozes discordantes nas artes, por muitos 

e variados suportes de comunicação; o ex-cêntrico que requisita condição de subalterno 

para si, mas nem sempre é de fato marginalizado. 

 Antigo Egito: Francastel afirma que o fenômeno-tecno poético expresso por 

intermédio da pintura egipícia é historicamente recente para a Arqueologia. Os valores 

da pintura egipícia eram análogos aos que na tradição Ocidental se poderia nomear por 

belo, em seu sentido divinizado, o inefável do puro sentir, reintegrando o espírito com a 

divindade, o qual as mãos tentam exprimir na escritura e na imagem produzida; o que se 

pode considerar dos processos de consumação material de uma idéia, a qual, nunca é 

uma imagem de contornos definidos, uma forma isolada, mas senão uma série de 

aparições relacionadas a conceitos abstratos, significados, o tema ou motivo, e 

orientadas ao mundo concreto a partir dos meios expressivos, por assim dizer, as mídias, 

que instituem práticas sociais e devolvem ritualísticamente, através das imagens 

produzidas, significados ao cosmos simbólico, seja em regimes teocráticos, 

aristocráticos e pretensamente democráticos. Referente à pintura egpícia comenta-se: 

 

Considerando-se a pouca importância atribuídas às cores industriais – 

os verdes, os azuis, - a arte de pintar era certamente um artesanato e 

não devia existir um afastamento fundamental entre os artistas que 

manejavam as terras e o gesseiro ou o estucador que revestia a parede. 

A pintura não constituía um desses artesanatos de luxo que, devido à 

preciosidade das matérias tratadas, implicava uma certa participação, 

se não uma certa dignidade do operario (FRANCASTEL, p. 158, 

1973)  

 

 Diferente de Roma, a antiguidade egipícia não restringia o direito da imagem 

(ídolo) dos antepassados, o jus imaginum, aos nobres e homens de posses. O gênio do 

poeta se dissolve em suas obras, como já refletira a teoria fenomenológica sartreana, 

mas na micro-física do espaço cotidiano, o corpo do artista é seu instrumento primeiro, 

no eterno passar do tempo - movimento de inpiração e expiração dos cosmos -, 
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cultivado em conjunto com a própria instituição do cotidiano, desde os ritos da colheita, 

as disciplinas das horas de trabalho, a legitimição de condutas; pela primeira vez na 

historicidade Ocidental, o calendário cristão ocupa tantos diferentes lugares de maneira 

simultânea, o ano 2000 da Era Cristã, num rito de passagem planetário, a humanidade se 

constitue por referências cultivadas no imaginário das redes telemáticas a serviço de 

mercados perversamente globalizados. Ao campo da comunicação social, na 

convergência das mídias, deve-se considerar o rito, as práticas e costumes de cada 

esfera midiática, de cada midiasfera. Da pintura egipícia, diz-se: 

 

A pintura egípicia é uma descoberta relativamente recente da 

Arqueologia. As outras formas de arte egipícia se haviam oferecido de 

um modo mais acessível à admiração das primeiras gerações de 

inventores das inúmeras maravilhas enterradas nas areias. A 

arquiterura, a escultura e os objetos de arte pareciam mais 

relacionados, ao menos superficialmente, com aquilo que era 

considerado no Ocidente como correspondendo à normas de valores 

do Belo. Os vestígios da pintura egicípia estão encontrados nos 

túmulos – e em túmulos não-reais – que apenas mais recentemente 

passaram a constituir objeto de um estudo aprofundado e inspirado no 

desejo de reencontrar as escalas de valores dos antigos. Pintura civil e 

privada, a pintura egipícia só ganhou seu significado no dia em que 

nossa atenção se aplicou na reconstituição de sistemas coerentes de 

significação distantes dos nossos, e não mais no reconhecimento, 

através do passado, de certos aspectos de sensibilidade análogos 

àqueles que inspiraram os cânones da tradição Greco-romana, depois 

humanista e finalmente academizante (FRANCASTEL, p. 154, 1973) 

 

 Na atividade pictórica, cada tipo arenoso - suporte de cor – é transformado em 

medium, com as possibilidades expressivas que lhes são particulares, o homem, animal 

de artimanhas, parece não perceber limites à apropriação das coisas naturais e por ele 

mesmo produzidas; desde Lascaux, pinturas nas paredes, a arquitetura tumular de 

pedras empilhadas, a mumificação de corpos para significar a realidade que o volteia e 

glorificar suas deidades – muitas foram as técnicas e os meios, mas o corpo e a imagem 

nunca se apartaram de sua sensual relação. 

 A teoria de estudos da cultura das mídias não pode omitir a crítica da função 

política de cada suporte expressivo e informacional (em sua potência e função). A 

abrangência do termo mídia permite paralelizar práticas antigas, quanto novas, 

acompanhando a extensão histórica que alcança a noção de cultura, e 

consequentemente, de seus realizadores técno-poéticos, os artistas e poetas, àqueles que 

produzem não a reprodutibilidade de um modelo, mas que empenham seus corpos na 

produção de formas até então não vistas, estimulando significados. Nesta perspectiva, 
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que os estudos das ciências sociais e humanas, estudos relacionados ao campo de 

conhecimento da comunicação social, atuam “para compreender os agentes dos 

processos culturais, o homem” (SANTAELLA, p. 27, 1996), assumindo a semiótica 

como meta-dsciplina da ciência, dotando a noção de signo de valor cosmogônico em 

toda metafísica erigida na cultura ocidental, ou quando da estrutução de sistemas e 

aparelhos de produção, com “ênfase nos modos como esses sistemas são processados 

para produzirem sentido e serem comunicados” (ibid, p. 27) – associando-se ao que se 

traduz por transmissão no paradigma midiológico de Debray. O esforço da teoria 

semiótica, nesse caso, se orienta na abordagem “dos modos como os mais diferenciados 

processos de linguagem engendram-se, codificam e funcionam cumunicativa e 

culturalmente” (ibid, p. 27) – a saber, tornando a esfera da linguagem de valor 

simbólico, o relativo absoluto existencial; define-se a linguagem como instrumento, 

prologamento do sistema sensível do homem, expressa por inter-médio de sinais, que ao 

pensamento técnico, econtram-se matematizados: “os agentes desses processos, seres 

humanos ou não, visto que há processos comunicativos entre animais, assim como entre 

máquinas, não são um fim, mas um dos elementos integrantes da linguagem” (ibid, p. 

27) – encarna-se o verbo no homem, o corpo, medium da consciência, abriga uma 

perspectiva antropológica de um olhar cultivado em crença do visível, mas que 

frequentemente se aliena do enigma da visão; o sujeito fantasmático de toda teoria 

acadêmica projeta de seu silêncio, vozes, discursos e imagens a promover 

conhecimentos que disciplinam e perpetuam a fixidez do cotidiano e dos valores que 

são feitos transcendentes nas práxis e habitus; a palavra escrita, uma vez mais, é 

considerada como forjando o poder mais alto.  

 Segundo semioticistas da antiga União Soviética, a noção ou conceito de cultura, 

mediante um paradigma matemático da comunicação, permite, “sem deixar de apontar 

para as finalidade sociais, eminemente coesivas da cultura” (ibid, 28), interpretá-la, 

“antes de tudo, como produção de signos e de sentido” (ibid, p. 28). Cita-se:  

 

A cultura é a totalidade dos sistemas de significação através dos quais 

o ser humano, ou um grupo muito particular, mantém a sua coesão 

(seus valores e identidade e sua interação com o mundo). Esses 

sistemas de significação, usualmente sendo referidos como sistemas 

modeladores secundários (ou a linguagem da cultura), englobam não 

apenas todas as artes (literature, cinema, pintura, música, etc), as 

várias atividades sociais e padrões de comportamento, mas também os 

métodos estabelecidos plos quais a comunidade preserva sua memoria 

e seu sentido de identidade (mitos, história, sistema de leis, crença 

religiosa, etc. ). Cada trabalho particular da atividade cultural é visto 
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como um texto gerado por um ou mais sistemas. (A. Shukman, apud, 

SANTAELLA, p. 28, 1996) 

 

 Por seu turno, a semioticista brasileira adverte, que numa primeira vista, a 

definição supra-referida “não parece apresentar nenhuma novidade” (ibid, p. 28), 

quando relacionada com as definições que a antropologia costuma forncecer. No 

entanto: 

 

O termo texto já funciona ai como um indicador da ênfase da 

semiótica coloca na concepção da atividade cultural como linguagem 

(texto), que visa um efeito comunicativo. Para a semiótica a função 

comunicativa é essencial e prioritária para que a cultura possa se 

atualizar como tal (SANTAELLA, p 28, 1996) 

 

 A semiótica pretende enfatizar as relações existentes entre os processos de 

comunicação e o cultivo das mentalidades e das práticas, analisando os sujeitos em 

instituições, que ao produzir seus processos modeladores de informação, comunicam e 

transmitem seus valores, percebidos como linguagens, a saber, o que Francastel já 

denunciara, como o privilégio ao código textual, tanto quanto a valorização dos 

presupostos normativos da gramática definidora da noção de língua, para a tradição 

ocidental, relacionada ao próprio conhecimento que pudesse ter o filosósofo Aristóteles 

ao idioma grego de seu tempo  - como denunciara Flusser -, e consequemente, tornando 

a linguagem verbal como sistema de significação privilediado em detrimento dos 

sistemas figurativos, como querem, a linguagem da cultura, para os semioticitas 

associados à tradição da escola semiótica de Tatoou, em Moscou, cujo grande expoente 

tendo sido Iuri Lótman, estabeleceu franco diálogo com a validade universal do signo 

expressa por S. C. Peirce; repara-se ao termo da epistemologia articulada, que 

hierarquiza matematicamente os sistemas de significação, tornando um ordinário ao 

outro – a cultura, sendo sistema modelizante secundário -, no pressuposto de que a 

racionalidade do animal humano fosse sinalizada sem equívocos nos reflexos da 

palavra, desconsiderando, a saber, que mesmo a língua, é uma instituição cultural, 

melhor designando o homem, ao conceito de animal simbólico.  

 

2.8 REFLEXÕES: logos simbolicum 

 

 Percebe-se, após as proposições explicitadas, a importância dos estudos de 

Francastel, no propagar de uma epistemologia que procura enciclopediar o 
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conhecimento sem privilegiar a uma ordem hierárquica de primário, ou secundário, 

sistemas de significação, tornando abrangente e complexa a abordagem contextual ao 

fenômeno da comunicação e da transmissão cultural de idéias e valores numa expressão 

tecno-poética, a imagem produzida. Assim, resguardando a ontologia na teodicéia do 

signo, os sistemas de significação, nomeadamente da palavra e da imagem- também 

ditos plásticos ou figurativos - não se apresentam hirarquizados, senão simultâneos ao 

processo de desenvolvimeto de toda consciência e do sentido das coisas; o simbólico se 

vislumbra por figuras de linguagem da palavra, formas visuais presentes à percepção e 

imaginárias; por seus múltiplos entrelaçamentos, o objeto figurativo é um lugar, feixe 

nodal da realidade que se pretende metafísica e física, simultaneamente, exibindo 

formas que lhe são singulares e assumindo função de testemunho sócio-cultural da 

paisagem contextual de determinado período histórico, e, funcionando como janela, ao 

imaginário do realizador em sua cultura, adquirindo função simbólica no que diz 

respeito à transmissão de conhecimento por intermédio da imagem, cabível a qualquer 

uso de suporte, de uma mídia e de seus processos de produção, circulação e transmissão, 

como também da recepção – para um público de consumidores. Cada mediasfera, cada 

convergência de suportes tecnológicos, cada mídia especializada em instrumento, 

cristaliza seus padrões e aqueles que os transgridem de maneira criativa são seus poetas 

engajados; alguns serão coptados nas instituições hegemônicas, permanecendo em seu 

seio, outros, em suas nas margens e franjas, e há a presença de uma falta, aqueles que 

somente perpetuam-se inomináveis na memória quando representados na rubrica de 

sujeitos sociais generalizados, mas igualmente fundantes do arquétipo do mito. 
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Capítulo 3. O Documentário Sociológico: Geraldo Sarno e o imaginário popular 

nordestino 

 

A realização cinematográfica de Geraldo Sarno, a ser analisada, é fruto do 

empreendimento de uma fecunda parceria entre diversos cineastas brasileiros e o 

fotógrafo húngaro Thomaz Farkas, que durante alguns anos, desempenhou além das 

atividades fotográficas, o incentivo e a produção de documentários. Tal projeto 

audiovisual documental se tornou conhecido como Caravana Farkas, sendo possível 

considerar distintas fases de atuação, segundo orientações historiográficas de artigo 

recém publicado: 1. (1964 – 1965), produção de 04 documentários de média-metragem 

posteriormente reunidos num longa-metragem Brasil verdade (1968), em que se destaca 

o uso trabalhado das técnicas de captação de som direto, em propostas narrativas que 

tematizam – todas sob a rubrica da cultura popular – “o futebol e seus sujeitos, o 

preparo de uma escola de samba para o carnaval e suas relações com uma comunidade, 

visões e memórias sobre o cangaço e também as consequências da migração de 

nordetinos para São Paulo” (SOBRINHO, p. 86, 2013): 2. (1967-1971), quando da 

realização do projeto A Condição Brasileira, produzindo 19 documentários, obra de um 

acordo empreendido entre jovens cineastas e o Instituto de Estudos Brasileiros 

(IEB/USP), reunindo cinco destes no longa-metragem Herança Maldita (1972), lançado 

um ano após: 3. (1972-1980), considerada a fase final, reunindo 15 documentários, 

realizações em parceria e co-produções, de uma temática constelante no entorno da 

rubrica da cultura popular, notadamente associados ao que explicitara Bernadet 

(tradições populares sacras e profanas, o trabalho, expressões popular nas artes 

plásticas, na música, seus contextos culturais de procução) em exercícios de linguagem 

cinematográfica documental
98

. O atual artigo de Sobrinho (2013), tal como as 

                                                 
98

 Assim escreve Gilberto A lexandre Sobrinho: 1972-1980, fase final que reúne 15 documentários, parte 

deles fruto de parcerias e coproduções, sobre temas diversificados, tais como: os registros e inter- 

pretações sobre as mudanças em processos de produção econômica no Recôncavo Baiano (A morte das 

velas no Recôncavo, 1970 e Feira da banana, 1972-73), de Guido Araújo; filmes sobre artistas (Paraíso 

Juarez, 1971, e Hermeto campeão, 1981) e nova- mente o tema do futebol (Todomundo, 1978-80), esses 

três dirigidos por Thomaz Farkas; uma série sobre instrumentos musicais (A cuíca, 1970, e O berimbau, 

1978), sobre a catação e a degustação do café, respectivamente (Cheiro/Gosto, o provador de café, 1976, 

e Um a um, 1976), experimentação artística sobre cultura popular e reli- giosidade (De raízes & rezas, 

entre outros, 1972), os vários modos de ser dos imigran- tes italianos em distintos lugares no Brasil 

(Andiamo In’merica, 1977-78), esses seis últimos dirigidos por Sérgio Muniz; um registro sobre os 

nascentes trios elétricos de Salvador (Trio elétrico, 1978), direção de Miguel Rio Branco; asserções sobre 

ar- quitetura e urbanismo, num projeto desenvolvido na cidade de Campinas (Ensaio, 1975), de Roberto 

Duarte; e a personalidade e a carreira de Chico Buarque (Certas palavras, 1979), direção de Maurício 

Beru” (SOBRINHO, p. 87, 2013) – ver “Os documentários de Geraldo Sarno (1964- 1971): das 
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proposições deste documento, tem sua atenção voltada para o projeto cinematográfico 

de G. Sarno, filmes por ele dirigidos e realizados nos dois primeiros períodos da atuação 

documental da Caravana Farkas. Assim, nas possibilidades da economia de escrita deste 

trabalho, serão observados os aspectos dos processos de produção, planejamento, 

realização e finalização dos filmes dirgidos por Sarno, com especial destaque àqueles 

que instituem exercícios metalínguísticos, já que se trata de uma proposição por imagem 

(a saber, audiovisual) sobre a produção das artes plásticas e da poética no simbólico da 

cultura popular. Destaca-se, também, como horizonte de interesse – do latim, entre 

entes, aquilo que sensivelmente motiva dois ou mais -, a relação do autor com toda a 

alteridade na delimitação de orbitais referências em seu campo temático e a doação dos 

sujeitos, de sí, ante a camera, na constituição mesma da realidade; enfim, as 

representações que realizaor e entrevistados erigem como signos de intencionalidade. 

Cita-se: 

 

No campo temático, o interesse de Geraldo Sarno voltou-se para as 

consequências do movimento migratório no próprio país, as formas da 

religiosidade popular, as manifestações da cultura popular, a 

organização da economia e do mundo do trabalho. No recorte 

estabelecido, temos os migrantes (recém-chegados e também 

estabelecidos) na cidade de São Paulo e, principalmente, localidades 

no mundo rural e urbano da região nordestina (Pernambuco, Paraíba e 

Ceará) (SOBRINHO, p. 87, 2013) 
 
 

 De início, uma abodagem biográfica de Sarno; natural de Poções, interior da 

Bahia, em sua juventude mudou-se para a capital, Salvador, indo cursar a faculdade de 

Direito, contexto sócio-político em que a diversidade cultural soteropolitana era 

incentivada pela participação intensa de insituições, como a Universidade Federal da 

Bahia, no qual intelectuais e artistas do setor de produção cultural e do conhecimento 

acadêmico e artístico paticipavam atuantes na configuração de um cenário formador de 

opinião, dinâmico, conectado por meios comunicacionais da época com a corrente 

produção midiática mundalizada. Sarno, no início dos anos de 1960, expressou ativa 

participação engajada no Centro Popular de Cultura (CPC), diretamente ligado à União 

Nacional dos Estudantes (UNE). “Sob esse contexto, ele realizou suas primeiras 

experiências amadoras no cinema, ao lado de Orlando Senna e de Valdemar Lima” 

(ibid, p. 88). Seu interesse temático, voltado às manifestações dos extratos da cultura 

                                                                                                                                               
catalogações e análises do universo sertanejo aos procedimentos reflexivos” –  (SOBRINHO, G. 

Alexandre, in, ALCEU - v. 13 - n.26 - p. 86 a 103 - jan./jun. 2013). 
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das massas populares, o levou a filmar “sobre camponeses e a possível revolução 

agrária, num momento político em que as idéias de Jango mobilizavam a juventude” 

(ibid, p. 88). Logo de estréia, com “Mutirão em Novo Sol, um filme de formação, Sarno 

já começava a enveredar pelo documentário, mesclado com a explícita ficção, rodando 

com negativo 16 mm, em preto e branco,”(ibid, p. 88), certamente uma denúncia 

cinematográfica na absurda condição política do período ditatorial. Multirão em Sol 

Novo, filme censurado, tornou-se um ente fantasmático no devir midiático da produção 

documental brasileira; “o filme, em sua totalidade, a exemplo de partes da primeira 

versão de Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1964-1984), foi sequestrado 

e destruído pela repressão promovida pela ditadura militar” (ibid, p. 88). Da paisagem 

antropo-social de setores ligados à produção intelectual e artística da capital baiana no 

período, destaca-se: 

 

Salvador, a partir do final dos anos 1950, respirava ares de mudança, 

sob o comando de figuras-chave. Assim, podem-se citar as atividades 

cineclubistas do crítico Walter da Silveira, o “Clube de Cinema da 

Bahia” e o impulso dado às artes e às humanidades pelo reitor da 

Universidade Federal da Bahia, Edgard Santos, que impulsionou o 

debate crítico e os processos de criação inovadores, por meio de 

contratações de figuras-chave para levar adiante tais mudanças, assim 

destacam-se: o diretor de teatro Martim Gonçalves, o músico e artista 

plástico suíço Walter Smetak, o maestro alemão Hans J. Koellreuter, o 

historiador português Agostinho da Silva e a polonesa Yanka Rudzka, 

professora de dança contemporânea. (…) Na paisagem humana da 

capital baiana, formada por artistas e intelectuais de vanguarda, houve 

também a influente passagem de Lina Bo Bardi, que fundou o Museu 

de Arte Moderna da Bahia e o Museu de Arte Popular, Solar do 

Unhão. Nessa efervescência, despontaram, na cena teatral, os atores 

Othon Bastos, Geraldo Del Rey e a atriz Helena Ignez, a música de 

Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Gosta, Tom Zé e Capinam. 

Além de já haver figuras importantes que mobilizavam interesses pela 

forte cultura africana como Carybé, Pierre Verger e Mário Cravo 

Neto. Por fim, mas não esgotando esse rico cenário, podemos evocar o 

emergente cinema feito na Bahia, por nomes tais como Roberto Pires, 

Glauber Rocha, Orlando Senna, Geraldo Sarno e Paulo Gil Soares e 

outros nomes (SOBRINHO, p. 88, 2013) 

 

 

 Na historiografia da carreira de Sarno como cineasta, vale ressaltar que antes de 

integrar a Caravana Farkas, resultando na produção do filme Brasil verdade, “aprendeu 

técnica cinematográfica durante estágio de um ano em Cuba, em meados de 1963, no 

Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC)” (ibid, p. 88), quando de 

retorno ao Brasil, juntou-se ao grupo de cineastas promovido por T. Farkas e realizou 

seu filme Viramundo (1964-1965), em que se destaca, além das especificidades de 
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registro visual, o apuro “no uso integral do som direto e, também, no retrato crítico que 

propunha sobre as relações entre a migração, a São Paulo industrializada  e os 

desdobramentos dessa diáspora” (ibi, p. 88). Na década de 1960, destacava-se o cinema 

chamado cinema-direto, que se desloca ao flagrante das situações dos sujeitos sociais 

em variados contextos; eis o interesse documental de Sarno, o campo de ação é 

explorado na perspectiva da objetiva maquinal do aparelho, oferta imanente, 

possibilidadesconcretas para a composição do filme. Tal hipotética é confirmada no 

indireto elogio à intersubjetividade em que se configura a intervenção predisposta do 

homem com a camera, e toda a alteridade entorno. Nas palavras do realizador
99

: 

 

Preliminarmente, o cinema direto é uma vitória da técnica. O etnólogo 

Jean Rouch, o sociólogo Edgar Morin puderam lançar-se à 

documentação cinematográfica porque a técnica solucionou os 

problemas de construção de uma câmera leve e insonora e de 

gravadores portáteis que permitiram a sincronização do som. Este fato 

tornou realizável a ambição de cineastas que desde Dziga Vertov 

ansiavam pela possibilidade de surpreender o real, colher o fato na sua 

integridade e no momento irrecuperável em que ele se dava. A 

renovação geral do cinema (produção e realização) que esta nova 

técnica vem impondo e a ampliação do campo tradicional reservado 

ao cinema foram consequências necessárias e previsíveis. Uma nova 

imagem informativa, ín- tegra (imagem-som), arrancada da própria 

realidade, é o que se transmite ao público em substituição à imagem 

composta nos estúdios; uma nova dimensão se estabelece entre 

realizadores e imagem a ser captada: em vez de elementos dóceis 

(iluminação, cenografia, atores) às mãos dos realizadores – a caótica 

agressividade do próprio real. E esta nova dimensão impõe uma nova 

atitude, uma nova estética do real, como quer Louis Marcorelles 

(SARNO, apud SOBRINHO, p. 90, 2013) 

 

 

 Ainda em seu artigo, Sobrinho identifica a proposta cinematográfica do grupo de 

cineastas, denominado por Caravana Farkas, com os pressupostos incitados por G. 

Rocha e o comprometimento político exigido ao cinema de autor – contrário ao cinema 

dito de artesão, dos funcionários da indústria do entretenimento -, no seu ensaio 

manifesto sobre a estética da fome, como “um desdobramento do Cinema Novo, em São 

Paulo” (ibid, p. 88); o que, em relação a Sarno, adquire verossimilhança no recorte da 

temática do realizador, sempre direcionada às expressões culturais dos sertões 

nordestinos. Das vivências de Sarno, quando da sua chegada em São Paulo, diz-se que
:
 

                                                 
99 Como informa Sobrinho, texto extraído de artigo publicado na Revista do Instituto de Estudos 

Brasileiro: Cinema direto. “Auto da Vitória”. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. n.1,1966. p. 

171-172. 
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São Paulo, 1964. Espremendo a memória anterior, o que resta é a vida 

estudantil na Bahia, a sinalização de Lina Bo Bardi na direção de uma 

arte e de uma cultura do povo nordestino, a revelação espantosa de 

Aruanda (nossa pobre realidade sertaneja de todos os dias era 

cinematografável) e o aprendizado da técnica de cinema em Cuba. Em 

São Paulo, 1964, a simpatia de muitos: Octávio, Roberto Santos, 

Vlado, Maurício Segall, Paulo Emílio, Capô, Sérgio... E nos juntamos 

Pallero, Paulo Gil, Capinam, Affonso, Jimenez, Eduardo, Laurinho... 

Mas no centro, Thomaz e Melaine. A década de 60 foi muito marcada 

pela urgência. Era preciso fazer e rápido, sem muito pensar o como 

nem por que. Thomaz foi o catalizador desse momento no cinema 

documentário brasileiro: reunir um acervo de imagens sobre a nossa 

realidade mais profunda, fundar e consolidar uma linguagem 

documentária na cinematografia brasileira (SARNO, apud, 

SOBRINHO, p. 89, 2013) 
 

Torna-se evidente a importância metodológica e conceitual das ciências sociais, 

tais como a sociologia, a antropologia e a história por parte dos interesses do grupo de 

cineastas que realizaram trabalhos junto ao Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), tendo 

convergente campo, a cultura popular. Asim afirma Sobrinho
100

 a respeito da produção 

cinematográfica documental do projeto incentivado por Farkas: 

 

o reconhecimento da crítica e da intelectualidade brasileira, que se renderam 

aos curtas de Brasil verdade, refletem bem esse espírito. Mesmo que a 

viagem ao Nordeste, na segunda fase, tenha se concretizado pelo aporte 

financeiro das produtoras de Thomaz Farkas (Thomaz J. Farkas) e Geraldo 

Sarno (Saruê Filmes), a experiência de pesquisa e tentativa de compreensão 

da cultura popular, junto ao ambiente da Universidade de São Paulo, 

reverberaria nos filmes que foram completados (SOBRINHO, p. 90, 2013) 

 

 Admite-se também, o fato de Sarno ter assistido o filme Aruanda (de Linduarte 

                                                 
100

 Em notas, Gilberto Alexandre Sobrinho, explcita:”Após 1965, Sarno, Farkas, Sérgio Muniz, Edgardo 

Pallero e Affonso Beato juntam- se a Paulo Emílio Salles Gomes, a Francisco Ramalho Jr. e a Jean-

Claude Bernardet para buscar apoio institucional. A Universidade de Brasília havia criado um curso de 

cinema, fato que os motivou a encarar a instituição como primeira opção, logo descartada devido à crise 

da mesma, alavancada após o Golpe de 1964. O apoio encontrado veio do IEB (Instituto de Estudos 

Brasileiros), vinculado à USP. Farkas e Muniz se imbuem, então, da tarefa de criação do Departamento 

de Produção de Filmes Documentários, contando com o apoio da professora e socióloga Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, ligada à sociologia rural. No ano seguinte, no final de 1966, é aprovado o projeto 

“Pesquisa e documentários sobre cultura popular do Nordeste”, encaminhado por Farkas e Geraldo Sarno, 

com proposta de co-produção de filmes. Em janeiro de 1967, partem para o Nordeste Sarno, Farkas e 

Paulo Rufino com o objetivo de percorrer a região e levantar o material para os filmes, voltam com um 

farto material que iria resultar nos filmes Jornal do sertão, Os imaginários e Vitalino Lampião. Há que 

salientar que em 1968, o Departamento ligado ao IEB se desfez e a co-produção não se realizou, por 

questões financeiras. A pesquisa empreendida foi levada adiante, e, em 1969 partem para o Nordeste 

Sarno, Eduardo Escorel, Paulo Gil Soares, Sérgio Muniz, Edgardo Pallero, Sidney Paiva Lopes, Affonso 

Beato e Farkas” (SOBRINHO, p. 101, 2013) 
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Noronha, 1960) e destacado a importância de tal experiência. A proposta educativa - 

pedagogia de um saber antropo-social por intermédio de um suporte audiovisual -, em 

que se confiava a produção dos documentários, tem sua hípotese confirmada, na 

estratégia de divulgação dos filmes da primeira fase de produção da Caravana Farkas, já 

que se constatara o “acompanhamento de um pequeno texto, escrito pela sociológia 

Maria Isaura Pereira de Queiroz, em que os temas dos filmes eram contextualizados 

historicamente” (ibid, p. 91). No contexto histórica em que foram realizadas as 

produções da Caravana Farkas, suas ações e seu produtos cinematográficos certamente 

viriam a sofrer tensões externas, intrínsecas da sociedade brasileira sob regime militar. 

Sobrinho comenta, em nota, das dificuldades de distribuição a que foi submetida a 

distuibuição e circulação dos filmes da Caravana: “Thomaz Farkas pretendia 

comercializar os filmes em escolas que dispunham de equipamento de 16mm para 

projeção, algo que não se concretizou. Outra estratégia fracassada de distribuição e 

exibição foi a televisão “ (ibid, p. 101), problemática do setor empresarial que afetara de 

modo semelhante, não apenas a produção de documentários de média metragem, mas 

também os filmes longa-metragem expoentes do Cinema Novo e do Cinema Marginal. 

Um obstáculo burocrático que restringia em muito o campo de circulação dos filmes sob 

a rubrica do cinema de autor, enfatizada pelo discurso engajado de Glauber Rocha e 

outros cineastas, contrarios ao que se chamava de cinema de artesão, aquelas produções 

em conivência com temáticas e propostas estéticas da indústria do entretenimento na 

época. 

 Se, como quer Sobrinho, a produção fílmica incentivada por Farkas possui 

influências das premissas do discurso e das temáticas estéticas do Cinema Novo, é 

pontual que se apresente algumas proposições a respeito dos fenômenos artísticos e 

intelectuais em cena no Brasil de regime ditatorial. Especificamente ao campo da 

produção cinematográfica, destacam-se dois marcantes grupos de realizadores que 

propunham delineamentos estéticos e politicos aos seus filmes, nomeadamente os 

grupos do Cinema Novo e do Cinema Marginal, que apesar das distinções estética e 

políticas, ambos estiveram atuantes ao contexto pós golpe militar . Para tanto, na 

tentativa de buscar as intersecções e afastamentos dos grupos de cineastas em destasque 

na produção documental de Sarno, elege-se como período histórico orientador, os anos 

de 1964 até 1972, quando da ação dos projetos fílmicos relacionados a Caravana Farkas 

e cuja temática tem como horizonte as manifestações da cultura popular sertaneja do 

Nordeste brasileiro.  
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3.1 Ficção Engajada e o Pastiche: Cinema Novo e Cinema Marginal 

 

Na atualidade, afirma-se ao devir histórico, que o Cinema Novo falhou 

pedagogicamente por não conseguir mobilizar as massas as quais sua proposta de 

cinema revolucionário direcionava sua temática (Xavier, 2001). Ousado projeto artístico 

e intelectual, o Cinema Novo apresentava um discurso de engajamento político 

comprometido com a transformação direta da realidade social, em premissas 

semelhantes ao que já se havia pronunciado por cineastas russos, como Dziga Vertov, 

Serguei Eisenstein e observações teóricas como as de Walter Benjamin, instituído por 

cineastas como Glauber Rocha, Ruy Guerra, Joaquim Pedro, Carlos Diegues, Paulo 

César Saraceni e Arnaldo Jabor, o movimento estético e intelectual do Cinema Novo foi 

marcado por tensões e divergências quanto ao sentido dos filmes na relação autor-obra-

público – esquema de produção e recepção já enfatizado por Debray e Francastel -, já 

que para inserção nos circuitos de exibição e, mesmo para sua realização, os filmes 

engajados dependiam do financiamento de investidores nem sempre dispostos a arcar 

com os custos de produções politicamente ativistisvas da problemática social. Em 

questões estéticas, o movimento foi marcado por experimentalismos na linguagem 

cinematográfica e no campo visual, por composições de imagens rústicas e grande 

influência do Cinema Verité (XAVIER, 2001). Apesar dos filmes do Cinema Novo 

apresentar grande diferença de estilos, peculiares a cada cineasta em questão, em escopo 

geral, todos se valeram de um traço comum: 

 

[...] incorporação da câmera na mão no cinema de ficção, traço 

técnico-estilístico fundamental para a constituição da dramaturgia do 

cinema moderno latino americano, tal como foi em alguns casos, na 

Europa, especialmente no cinema de Godard e Pasolini (XAVIER, 

2001, p.16)  

 

 

Após o golpe militar de 1964, que instaurou a Ditadura Militar, um momento 

fronteiriço se evidencia para o Cinema Novo. Anteriormente, no ano de 1963, Glauber 

Rocha havia publicado o livro “Revisão Crítica do Cinema Brasileiro”, defendendo uma 

postura de ruptura dos cineastas do momento, significando aderir e expressar em seus 

filmes (ditos, no texto citado, como de “autor”), uma ferrenha oposição ao processo de 

realização fílmico da indústria voltada ao entretenimento, com seus filmes de “artesãos” 
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e a serviço do comércio – quando da fase de estruturação da indústria cultural no Brasil. 

A implantação do regime de ditadura, modificou o modo de vida da população, 

principalmente nos grandes centros urbanos, locais em se articulava uma pretensa 

vanguarda das artes e onde os temores da população aos aparelhos de repressão 

ditatoriais se revelavam cotidianamente presentes. Se o Cinema Novo vociferava contra 

a conivência da indústria cultural com o projeto de manutenção da ordem e a crescente 

inserção de produtos culturais massificados de origem estrangeira, os quais eram 

assimilados e copiados na configuração de programas de auditório para rádio, TV e 

espetáculos de teatro, ainda em meados da década de 1960, uma segunda geração de 

cineastas, voltados ao exercício do filme de argumento de ficção, desperta suas 

insatisfações quanto às orientações do fazer cinema capitaneadas no engajamento 

político, ao menos, da militância engajada. Motivados à cisão com as proposições em 

voga do Cinema Novo, instaurando um grupo de dissidências ideológicas e estéticas, tal 

grupo de cineastas dissidentes passou a ser reconhecido na expressão do termo Cinema 

Marginal.  

Segundo o pesquisador de cinema, Fernão Ramos, em seu livro Cinema 

Marginal (1968-1973): a representação em seu limite (1987), o regime instaurado após 

o golpe de 1964, com o fechamento político do Brasil e a dissolução dos direitos civis, 

decretada pelo Ato Institucional N. 05, causou a frustração dos intelectuais brasileiros. 

O Estado opressor afetou em cheio a classe média brasileira, esfera existencial de 

muitos dos intelectuais e artista diversos, dentre os quais, os jovens cineastas em 

exercício. O cenário que se delineia, berçário do Cinema Marginal, apresentava um 

clima de desilusão generalizado, em que a tortura saiu dos guetos e dos subterrâneos, 

atingindo “os filhos excluídos da classe média desiludida” (RAMOS, p.29, 1987). 

Segundo Ramos, tal clima atinge níveis de paranóia e, a revolta, refletida na geração 

anterior de cineastas (Cinema Novo), cede lugar a um processo de tensões que vai do 

terror ao horror, principalmente por constantes ameaças de prisão e tortura (ibdem, 

1987, p.30). A repressão intensa das diferenças acentua nos jovens cineastas do Cinema 

Marginal temáticas referentes à paranóia, ao escracho sarcástico da situação política, da 

miséria, da abordagem de comportamentos reprimidos – tabus sexuais, uso de 

substâncias psicoativas, criminalidade, etc). Sem a possibilidade de espaços de exibição 

para os filmes produzidos, segundo Ramos, a marginalidade adquire contornos mais 

fortes e passa a ser considerada pelos autores deste movimento dissidente - mas que 
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preservara a defesa da proposta do filme autoral - , como noção organizadora do 

movimento cinematográfico (RAMOS, 1987).  

Logo na introdução de seu livro, Ramos aponta as dificuldades pragmáticas, a 

respeito da captação de financiamento e distribuição para os filmes engajados do 

Cinema Novo, como também as dificuldades éticas, que implicavam na conflituosa 

relação autor-obra-público. Os cineastas do Cinema Novo sofreriam, segundo o 

pesquisador, de uma espécie de “má consciência” (RAMOS, 1987, p.17), por não 

conseguirem se desvencilhar dos esquemas industriais que determinavam a captação de 

recursos, a execução e a distribuição, dos quais dependia sua produção. Desta maneira, 

o Cinema Novo, de autor, por fidelidade ideológica, tornou-se marginalizado ante as 

práticas do cinema industrial, de artesãos. Nas palavras de Glauber Rocha fica 

evidenciado o tom do comprometimento exigido: “[...] o “autor” é o maior responsável 

pela verdade: sua estética é uma ética, sua mise-en-scéne é uma política” (Rocha apud 

Ramos, 1987, p.18). Analisando este ponto crítico do Cinema Novo, Ramos traça um 

recorte a respeito do Cinema Marginal, não por ser um setor de produção 

cinematográfica às margens da indústria, mas como um movimento que apesar de fazer 

uso de uma série de aproximações com a produção de cinema do cenário predecessor, 

era definido em outros termos, conseqüentemente, regido por outra postura ética e 

política – o cenário demarcado por Ramos é delimitado entre os anos de 1968 e 1973.  

Seguindo com as proposições, Ramos defende que quando “nega as próprias estruturas 

da sociedade em que se efetiva, a política do “autor” vai, aos poucos, aparecendo em 

toda sua complexidade” (ibdem, p.20). A partir desta observação, o pesquisador defende 

um marco fundamental para se compreender o Cinema Novo, e que ao mesmo tempo o 

distingue do Cinema Marginal: a interpretação da política de autor e a instituição de 

novas condutas: 

  

[...] A falha geológica, por onde explodem todas as contradições de 

uma produção cinematográfica que “pertence ao mundo objeto contra 

o qual ele intenciona”, manifesta-se justamente aí: na impossibilidade 

de o Cinema Novo alcançar uma dimensão “política”, de acordo com 

as necessidades e expectativas da época com relação a esse termo 

(RAMOS, 1987, p. 21) 

 

Ramos também apresenta questões de divergências ideológicas dentro do 

próprio Cinema Novo, sendo que alguns de seus cineastas partidários, já manifestavam 

preocupações para com a distribuição e maior aceitação dos filmes pelo grande público, 



162 

 

recorrendo até mesmo à película em cores, como elemento renovador da proposta, na 

realização de um cinema moderno que aparentemente envelhecera rapidamente. Tal 

postura dos destacados film-makers desagradara uma nova e emergente geração de 

cineastas. Do autor, cita-se: 

 

[...] uma série de jovens que, tendo se identificado com algumas 

posições iniciais do Cinema Novo, acabam por radicalizá-las, 

distanciando-se, assim, do grupo que na época avança em direção 

oposta. Estes jovens, que no inicio fazem parte do que alguns 

jornalistas chamavam de “cinema novíssimo” (1966-1967), acabam 

na evolução dos fatos, por matar o pai que antes idolatravam 

assumindo os seus mais ultrajosos farrapos (RAMOS, p.27, 1987) 
   

 

Os novíssimos cineastas dissidentes, entretanto, não foram recebidos sem uma 

aguçada crítica: “Os jovens cineastas Tonacci, Sganzerla, Bressane, Neville e outros de 

menor talento levantaram-se contra o Cinema Novo, anunciando uma velha novidade: 

cinema barato, de câmera na mão e uma idéia na cabeça” (ROCHA, apud RAMOS, 

1987, p. 27). Assim, analisando a historicidade da cena, Ramos estabelece fronteiras do 

período por ele estudado (1968-1973), rupturas que paradigmaticamente demarcam o 

Cinema Marginal como um movimento coeso, com distinções quanto à prática 

cinematográfica, se desvinculado da proposta revolucionária e com outros horizontes 

estéticos. Cita-se:  

 

“Quando a gente não pode fazer nada a gente avacalha e 

esculhamba”, esta conhecida frase pronunciada em O Bandido da Luz 

Vermelha, filme de Rogério Sganzerla (1968), dá, ao meu ver, a 

dimensão exata das transformações sofridas pela ideologia 

estabelecida em torno da necessária inserção da obra no social 

durante o transcorrer da década. Primeiro uma constatação crua: “a 

gente não pode fazer nada”; a seguir, a atitude que se segue ao fato 

consumado: o avacalho e o esculhambo (RAMOS, p. 28-29, 1987) 

 

Ramos delineia os aspectos-chave para uma possível proposta estética própria ao 

Cinema Marginal, argumentando que tal projeto, atingido por ecos advindos do Cinema 

Novo, como o baixo custo das produções e a câmera na mão, ao mesmo tempo em que 

se desprende do caráter político revolucionário, permitiria aos cineastas, um 

afastamento daquela “má consciência” e a tematização de tudo quanto fosse esdrúxulo – 

certamente numa releitura moderna das pulsões que podem ser encontradas no estilo da 

arte dita grotesca. Os filmes já não objetivavam alcançar grandes circuitos de exibição, 
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além de estarem pautados por duas novas premissas: a constatação da incapacidade de 

mudança, e o avacalho/esculhambo (RAMOS, 1987). Liberto da obrigação 

revolucionária, o cinema de autor, nas premissas do Cinema Marginal, exploraria 

maiores vôos para a ficçionalização ao prazer do cineasta. Com reflexo na idealização 

autoral dos filmes do período Marginal (desde o Bandido da Luz Vermelha, 1968), a 

exploração da ficção desprendida de um comprometimento político e militante, alterna 

entre diferentes climas, cujo horizonte, é a paródia da existência cotidiana, da “curtição” 

ao “horror”. Cita-se:  

 

A dimensão redentora de um trabalho em prol de terceiros, este 

aspecto um pouco cristão, um pouco altruísta do Cinema Novo, 

desaparece para ceder espaço a um mundo ficcional que alterna entra 

a “curtição” e o “horror”, mas tendo sempre como referência a 

própria classe média, os próprios produtores dos filmes, os seus 

terrores, suas angústias e seus prazeres. [...] Estes últimos (os 

prazeres), assim com os primeiros (os terrores), são completamente 

libertos e explodem com violência nas telas. Constituem estes termos 

a antinomia básica do Cinema Marginal (curtição/horror)...” 

(RAMOS, p. 31, 1987) 

 

 

Outro importante aspecto para a constituição do Cinema Marginal foi a 

incorporação de temas delicados perante a moral instituída.  Os filmes abordavam a 

questão da liberdade sexual, o uso de drogas e os conflitos de grupos minoritários 

(feministas, movimentos negros, movimentos homossexuais, movimento ecológicos e 

pacifistas) que buscavam se afirmar através de manifestações sociais das massas, 

iniciadas no exterior, como os hippies, ou do cenário interno, dialogando diretamente 

com antropofagismo revisitado no movimento da Tropicália (idem, p.40). Assim, 

Ramos articula uma proposta de estética, própria ao Cinema Marginal, elegendo três 

categorias estruturantes: a agressão, a estilização e a fragmentação narrativa. Cada 

elemento acentuando a tônica da marginalidade – ambígua, ante aos grandes circuitos 

de produção e circulação cinematográficas, e acentuando temas que ao imaginário dos 

cineastas, eram associados de maneira indiscriminada, ao avacalho paródico de todo 

tipo de mazela social, dos pobres e miseráveis, não poupando as práticas instituídas ao 

cotidiano de sujeitos da classe média, as instituições sacralizadas e oficiais dos mais 

diversos poderes. A agressão, a estilização paródica e fragmentação narrativa eram 

estratégias discursivas, potencializando as intenções de choque aos costumes – a saber, 

da própria classe média de onde partiam os cineastas e fundamentavam seus lugares 
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discurssivos. O pesquisador percebeu em diversos filmes (no período de 1968/1973) o 

uso dos recursos de agressão por figuras e representações do bizarro, a estilização 

paródica e a fragmentação narrativa; a agressão e a estilização eram resultantes da 

atmosfera conflituosa entre curtição e horror, valendo-se, muitas vezes, de figuras 

abjetas, explorando até mesmo o grotesco e o disforme. Tal tendência era reforçada 

quase sempre por uma fotografia desleixada, por quadros sujos e com a mise-en-scéne 

exagerada, dramática influência do teatro brechtiano (RAMOS, 1987) – o que em 

muitos aspectos, reflete a influência da estilística fílmica que propuseram o Cinema 

Novo e o Cinema-Verité.  

Ilustração de pensamento; de modo radical, todos os elementos apontados por 

Ramos, como indícios formais do projeto intelectual e estético do chamado Cinema 

Marginal, encontram-se no filme Meteorango Kid: Herói intergaláctico (1969, André 

Luiz Oliveira). Expoente da produção cinematográfica baiana do período, 

descentralizada do eixo Rio de Janeiro - São Paulo, mas referente ao movimento do 

Cinema Marginal - desconhecidamente apelidado em contexto baiano como da boca, 

expressão que caracterizaria uma parcela de filmes que comungava do ideário do 

Cinema Marginal produzidos na cidade Salvador. O termo da boca, quando designado 

ao “marginal baiano”, evoca o espectro do poeta Gregório de Matos (1636 - 1695), que 

recebera originariamente a alcunha de “Boca do Inferno”, por seus poemas satíricos que 

expunham as fragilidades morais da “cidade da Bahia” seiscentista. Sobre o produto 

cinematográfico da boca: 

 

Meteorngo Kid tem sua ação centrada num dos personagens 

característicos do Cinema Marginal: o jovem de classe média 

deslocado dentro das perspectivas sociais que a sociedade lhe 

oferece. Este deslocamento atinge justamente as saídas que lhe são 

apresentadas em termos de um questionamento político da sociedade. 

A este personagem a ação política não aparece como móvel o 

suficiente para servir como justificativa de uma opção de vida.  

(RAMOS, 1987, p. 111) 

 

A análise de Ramos, todavia, parece insuficiente. Preocupado em enquadrar o 

filme em sua proposta teórica, permite esquecer que o avacalho e o esculhambo da 

película, abocanha e deglute as próprias temáticas, tão caras e repetidas cenas – quase 

arquetípicas – fundantes do que para o próprio Ramos, seriam os marcos intelectuais e 

estéticos do movimento do Cinema Marginal.  
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Noutra perspectiva, mantendo o horizonte ao qual Ramos institui sentido, 

Meteorango Kid: Herói Intergalático é considerado um cult movie do cinema baiano e 

brasileiro. Sua trama fragmentada apresenta as desventuras de Lula (interpretado por 

Antônio Luiz Martins – artista plástico responsável por muitas capas do grupo musical 

Novos Baianos), um jovem de classe média da cidade de Salvador, com profunda 

descrença por toda instituição social em que se encontra inserido, sempre em suas 

bordas, nutrindo uma profunda apatia a respeito de si mesmo, totalmente despreocupado 

em aproximar a realidade que o envolve com qualquer noção de responsabilidade para 

além da satisfação de seus interesses e devaneios individuais. O jovem passa os dias, 

como representado no filme, a perambular pelas ruas da cidade; em âmbito público, vai 

à faculdade, mas não assiste às aulas e não participa da vida estudantil que exige 

atitudes políticas engajadas. No âmbito privado; em casa, imagina-se por vezes como 

um anti-herói, o Bat-Mãe, defensor de seus únicos interesses em projeção de violência 

imaginária contra sua própria família, ou em sua existência particular, como 

protagonista de filmes de sucesso – a saber, cada seqüência da imaginação fílmica do 

protagonista, oferece a total desconstrução paródica de diferentes gêneros 

cinematográficos, desde os filmes de aventura de Tarzan, as encenações religiosas do 

neo-realismo italiano e do cineasta Pasolini, o engajamento cinematográfico militante 

da esquerda gramisciana brasileira, a nouvelle-vague de Godard, ou um italiano 

romântico, e num exercício extremo de metalinguagem e crítica, o protagonista é 

apresentado numa intensa busca pessoal do jovem cineasta que deseja ingressar no 

mercado profissional, mas que não parece disposto a vender seus ideais e se adequar ao 

mercado -. Destaca-se também, a relação politicamente incorreta do jovem, que oscila 

entre o niilismo e a agressão, física e verbal, direcionada contra as diferenças de seus 

amigos e o mundo, sejam diferenças de classe, gênero, etc. Além do protagonista e dos 

demais personagens que o orbitam, a trama apresenta a fragmentada narrativa de um 

jovem negro e, parcialmente banguela, mas que ataca moças pelas ruas de Salvador, 

mordendo-as no pescoço, tomado então como um vampiro, e que certamente caracteriza 

uma critica à vertente dos filmes do movimento do Cinema Marginal que faziam valer 

suas tramas articulando signos dos universos narrativos ficcionais de seres sobrenaturais 

dos estúdios hollywoodianos, como nos filmes de José Mojica Marins (o Zé do Caixão), 

de intensa participação em realizações fílmicas do pólo de expressão cinematográfica de 

São Paulo. 
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Meteorango Kid, ao ser anexado à constelação de filmes do movimento do 

Cinema Marginal, desempenha o escracho absoluto, o esculhambo máximo. Sua 

estética, em estilo visual, como que por uma função metalínguística, exerce a partir dos 

signos poéticos do projeto intelectual e estético do qual participa, a destituição de suas 

próprias referências, evidenciando o seu verdadeiro sentido fílmico, único possível 

quando da análise histórica a qual a distância do tempo permite; que o movimento do 

Cinema Marginal era uma proposta de ficção para a fruição da juventude burguesa do 

eixo Rio de Janeiro / São Paulo, em princípio, desinteressada do engajamento politico, 

que não fosse a manutenção do status quo e das vantagens da classe média desiludida. 

As referências do Cinema Marginal, quando comparadas ao Cinema Novo, são 

estritamente urbanas, representam as mazelas da cidade grande, seus personagens 

dignos de nota nos noticiários policiais, a crescente paranóia da juventude de classe 

média que via suas certezas de conforto desmoronar ante os aparelhos repressores do 

regime ditatorial.  

 

3.2 O Espaço Intersubjetivo do Documentário: a crítica engajada e a poética de 

autor 

 

 Se durante o período histórico que se estende de 1964 até 1972, considerado a 

segunda fase do vigor de produção do projeto Caravana Farkas, a indústria 

cinematográfica não foi receptiva à aceitação dos filmes de ficcão expoentes dos 

movimentos estéticos do Cinema Novo e, posteriormente, do Cinema Marginal, a 

produção de média-metragens, do então cinema, nomeado experimental, termo que 

abarcara a produção documental no mesmo periodo, esta, não recebera um tratamento 

privilegiado do setor empresarial para a comercialização e distribuição, mesmo que em 

um circuito de exibição nas margem dos grandes circuitos industriais. Todavia, apesar 

das dificuldade burocráticas do mercado, a produção da Caravana Farkas, mais 

precisamente, dos documentários de G. Sarno, teve continuado êxito estético, 

apresentando sem acanhamento, o uso do som em captação direta e o recurso do filme 

em cores, quando dos últimos filmes de sua atuação em parceria com Farkas. 

 Em destaque da oposição entre a ficção politicamente engajada do Cinema Novo – 

a representação que tem como horizonte a denúncia das mazelas da pobreza - e a ficção 

pastiche do Cinema Marginal – perspectiva de representação, cujo horizonte é o 

avacalho das instituições sociais por desespero da classe média -, percebe-se um eixo 
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temático que oscila entre a dualidade rural e urbano, do arcaico e do moderno. 

Independentemente de tal constatação, na formação histórica pós-colonial brasileira, a 

pobreza econômica do Nordeste constitue uma temática marcante na construção de um 

sistema de referências na historiografia da produção dos objetos de civilização do 

Estado brasileiro – a saber, na atualidade, o imaginário social é fortalecido por 

referências figurativas fundamentadas na programação da indústria cultural a serviço da 

ideologia de Estado, já que a governança exige construção da identidade histórica dos 

grupos e sujeitos, a ser projetada nos meios de comunicação, nas figuras poéticas, que 

deveras reproduzidas, tornam-se símbolos, de sensível significad. Em busca de 

representações dos sertões do Nordeste brasileiro, tão logo encontre-se uma rede de 

objetos figurativos, grafismos produzidos de maneira tradicional ou com a moderna 

técnica instrumental, que retratariam composições de signos de diferentes tradições de 

ofícios e práticas figurativas, expressas em variados suportes materiais, que indiciam, 

figuram e simbolizam, as formas arquetípicas no imaginário social se entrelaçam com o 

simbólico cultural do mito - os vestígios da passagem do homem na brancura das 

caveiras dos bois que ficaram pelo caminho, os retirantes em perpétua diaspora, as aves 

em revoada. Desde os ritos do espetáculo primitivo, imagens vêem sendo processadas 

na memória, individual e coletiva – referências partilhadas - , como o imaginário social 

que se dimensiona em relação à alteridade, obviedade de um saber antropológico que se 

já encontra na estrutura de A República – para manter a governança, todas as atividades 

estatais que são determinadas para o bom funcionamento e existência da polis útópica 

estão descritas.  

 Quem vê a reprodução da pintura de Os Retirantes, de Cândido Portinari (1944. 

Óleo s/ tela 190 x 180 cm) na delimitação do quadro em que se projeta o documentário 

Viramundo (1965), pode ou não reconhecer aquela borrada imagem de precária fixação 

e sutil esfumaçado em constraste de linhas na delimitação das camadas de tintas e 

degradês de cores – captadas e transformadas em tons de cinza no filme em preto e 

branco -, delineando as formas. Vê uma imagem que depende do vaguear do olho sobre 

a superfície em que esteja projetada e que a decomponha em signos que lhes sejam 

inteligíveis. A imagem no filme, reproduzida por um processo físico-químico maquinal 

de fixação de rastros da luz numa superfície fotográfica, não é a imagem produzida por 

ação do movimento e da visão de um corpo humano. O quadro de Portinari tem 

dimensões de exibização cinematográfica, e como um espetáculo de se experienciar de 

pé, sob concentração e retenção dos movimentos do corpo, permintindo a consciência 
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imaginante ser o olho, tem-se que libertar a visão para que vagueei, o habitar visual da 

imagem poética. São diferentes as experiências, o museu de Arte de São Paulo, e uma 

superfície qualquer, de precária textura e iluminação em uma construção de acústica 

pífia, são situações diferentes da experiência do espaço no existir sensível da percepção. 

Os retirantes do filme, foto-quimicamente fixados na objetiva, a princípio, são como 

prova da realidade imanente, os retirantes da tela pictórica tem a expressão da 

consciência que se senbiliza ao mito. Aos retirantes da realidade, querem fazer 

pequenos, os retirantes do mito são fabulosos gigantes.  

 A imagem de abertura do documentário Viramundo é uma cartela com letreiro 

sobreposto, dificultando ainda mais a decodificação da pintura de Portinari. O público 

deverá intencionar o significado, e a mensagem apenas se consuma à plenitude de sua 

informação, na medida em que as figuras descarnadas e fantasmagóricas da tela 

pictórica expressionista que Portinari transubstancializou de sua memória, de sua visão, 

são reconhecidas. A verdade histórica da tela pictórica é guardiã do portal do mito, ela 

zela as fronteiras da realidade, já que o crível requer crenças e evidências – dai o 

incrível, o que até então parecia inexistir. O significado da imagem no quadro, do filme 

e da pintura, tem o mesmo horizonte, aferrado à realidade, o testemunho de um homem 

na percepção do humano, um objeto cultural e figurativo; no imaginário do mito, a 

máscara da fome, a imagem que se possa fazer da morte. Os retirantes de Portinari são 

os guardiões do imaginário de Sarno – ou de algum sujeito social que ele mesmo esteja 

representando -, zelam trôpegos a visão do expectador, e como que incapazes de resistir 

ao pouso do olhar mais intenso, são dissolvidos ao tempo, quando de um silvo agudo de 

apito de trem, já não mais lá estão, são também o passado, deixados à condição invisível 

quando a perspectiva da objetiva mergulha ao espaço sem fundo do travelling que faz a 

câmara no vagão da locomotiva; subjetiva de alguém em trânsito, o expectador 

convidado à projeção por detrás das máscaras dos personagem míticos, lá neles se torna 

visão em movimento na experiência do cinema.  

 Na relação da imagem com a palavra, é interessante que o crítico Jean-Claude 

Bernadet, advertidamente, chame atenção para as múltiplas vozes em Viramundo, 

diferenciadas falas que não dizem a mesma coisa: 

 

Fala alguém que não vemos, é o locutor. Falam pessoas entrevistadas, são 

ora retirantes nordestinos que chegam a São Paulo em busca de trabalho e 

que a câmera apanha de improviso na descida do trem ou na triagem, ora 

operarios e uma mãe-de-santo que são entrevistados em suas casas. Fala um 

dirigente de empresas, também respondendo a perguntas. Fala o 
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entrevistador, fazendo perguntas. Falam pregadores, a quem nada se 

pergunta, mas o gravador registra seus sermões. Também fala outra pessoa 

que não vemos, é Capinam, letrista da canção do filme (BERNADET, p. 12, 

1987) 

 

 Na dimensão fenomênica dos sentidos, cada voz apresentada se dirige ao receptor, 

após tratamento técnico diferenciado, seja em sua ruidosa textura do audível, seja nas 

mensagens que transmitem e com as imagens as quais se associam, construindo 

discursos referentes a diferentes significados; lingua e objeto figurativo, discurso e 

imaginário. Memória, imagem e significado, signos impressos no corpo e na 

intersubjetividade dos sujeitos. 

 A princípio, são duas as vozes designadas por Bernadet, a saber, a voz dos 

entrevistados, a voz da experiência e, a voz do locutor, uma voz omnipresente que narra 

em off, assume função referencial, poética e emotiva, é voz do saber, que narra uma 

condição geral, o conhecimento a partir de figuras – personagens temáticos da narrativa 

-, da exterioridade do sujeito popular; as perguntas aos entrevistados, migrantes 

nordestinos, são restritas às questões de trabalho e se relacionam com as causas da 

migração, tematizam uma condição comum e generalista à todos – a questão da terra, 

reforma-agrária legal.  

 O discurso que articula a voz da experiência, a fala dos entrevistados, diz de suas 

vivências. Os entrevistados nunca apresentam conclusões, a imagem é conclusiva, a 

objetividade ocular maquinal do aparelho. São rostos e sotaques forâneos ao grupo que 

possivelmente lhes empregará em gestão – e que os assitirão como platéia, na 

conjuntura histórica de produção do registro audiovisual -, e com os quais co-habitarão 

no território. A voz do locutor, a narração da voz off, é a voz do saber, o discurso geral 

que dissolve a experiência na estatística – as massas -, sua captação a faz reconhecível 

em diferenciada textura sonora - daquelas vozes dos entrevistados -, captada em estúdio, 

voz limpa, pausada, sem transgressões à prosódia da gramática instituída, dialoga com o 

silogismo aristotélico da tradição acadêmica que intenta a verdade através da palavra e 

do texto – a mesma a quem Bernardet recorre. Assim, a voz off, é amorfa porque 

potência mimética infinda, em transcendental semiose, ela assume diferentes funções, 

apela ao emocional empático, transformas-se, assume função poética: 

 

outra instância generalizadora: a canção (…) a generalizaçõ faz-se 

pela apreensão de uma experiência coletiva expressa por um 

personagem mítico. O cancionista reelabora em termos míticos, 

portanto gerais, abstratos e abrangentes, o conjunto das experiências 
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individuais similares, das quais ele guarada o denominador comum 

(BERNADERT, p. 15, 1987) 

 

 A voz do saber apela à subjetividade  - à empatia dos afetos - do receptor, torna-se 

canção, canta os dissabores do personagem Viramundo, identificado nos versos da 

música - que é interpretada por Gilberto Gil e de composição de Cateano Veloso e 

Capinam: apresenta um personagem mítico, um sujeito que intenta a busca da 

sobrevivência, o eterno trabalho de Sísifo. A respeito do discurso do saber fazer do 

canto, cita-se: 

 

canta os dissabores de Viramundo em busca de trabalho e não faz 

sociologia. O personagem da canção pertence a uma poética popular, 

ele provem, em tese pelo menos, do universo cultural a que pertencem 

os migrantes entrevistados. A canção escrita em primeira pessoa sào 

elementos de aproximação, de empatia para com os migrantes. A 

generalização faz-se pela apreensão de uma experiência cletiva 

expressa por um personagem mítico (BERNARDET, p. 15, 1987) 

 

 

 A voz do saber, a qual Bernadet se refere – mas não identifica -, é a voz do saber 

intrumental, que instaura a epistemologia científica e técnica do filme (sua gramática, 

como quer a análise semiológica do crítico que privilegia o discurso), mas cuja 

participação do sujeito humano na gravação dos entrevitados e na composição da 

música tema, ultrapassa a definição reducionista que tem o discurso da tradição da 

academia, a quem Bernadet também se associa sem facultar a mesma voracidade crítica 

a que se engaja contra o filme. Parece mesmo querer esquecer que para desvelar o 

sentido do filme, em sua maior exegese, faz-se necessário perceber que há uma 

hermenêutica que diz respeito não somente às palavras, mas as imagens que orbitam ao 

significado que se dá à consciência em idéia. Apenas aparenta esquecimento, já que 

Bernadet não deixa despecebido as estratégias da narrativa visual. Ele analisa inúmeros 

casos da montagem, reconhece sequências da montagem paralela – também designada 

montagem intelectual ou dialética, atribuída ao cineasta e teórico Serguei Eisenstein, ao 

que intententa Bernardet, no desmonte das estratégias de construção de sentido do filme.  

 Os entrevistados são tratados no filme de modo a constituir uma sistema 

discursivo que varia na dualidade do particular / geral, evocando asism, segundo 

Bernardet, a teoria da dramaturgia natural – de Sérgio Monteiro –, ordenando um 

tratamento de três etapas para a produção fílmica documental: primeiro, têm-se uma 

pessoa com a qual o documentarista se encontra, e a depender da expressividade e da 
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disponibilidade da mesma, ela é selecionada em triagem. No caso de sujeitos, cuja a 

entevista dependa de seus locais particulares de trabalho e moradia, a sonora é 

previamente agendada. A segunda fase refere-se ao ator natural, que é a pessoa 

escolhida pelo cineasta que numa atitude espetacular de si mesma, encenaria o seu 

próprio personagem – uma espécie de projeção idealizada ao tempo e espaço fílmicos -, 

aceitando certas condições da rotina de gravação (reprise do texto e da cena, se 

necessário, a fragmentação do diálogo em função da composição de quadros e 

reposicionamento da câmera, etc). Na terceira fase acontece a montagem e finalização 

do filme: “O material assim obtido é coordenado em função das necessidades 

expressivas e das idéias do filme” (ibid, p. 18). Aqui, cabe relembrar, as palavras de G. 

Rocha; “o “autor” é o maior responsável pela verdade: sua estética é uma ética, sua 

mise-en-scéne é uma política” - o compromentimento ético do realizador (do autor), sua 

consciência sensível mediando a idealização dos sujeitos a compor um tipo sociológico, 

revestidos dramaticamente nos rostos e vozes que lhe emprestam aparência: 

 

as pessoas, anônimas, do operarios servem de matéria-prima para a 

construção dos tipos. Eles emprestam suas roupas, expressões faciais e 

verbais ao cineasta, que com elas molda o tipo, construção abstrata 

desvinculada das pessoas com que ele se encontrou na primeira fase. 

O tipo sociológico, uma abstração, é revertido pelas aparências 

concretas da material-prima tirada das pessoas, o que resulta num 

personagem dramático. Tais pessoas não têm responsabilidade no tipo 

sociológico, e na personagem dramatica que resulta da montagem. 

(…) a impressão de perfeita harmonia entre o tipo e a pessoa, quando 

o tipo – abstrato e geral – é todo poderoso diante da pessoa singular 

que ele aniquila (BERNARDET, p. 19, 1987) 

 

 O filme, como observa Bernadet, evolui desde a chegada dos migrantes à cidade 

de São Paulo, ofertando uma triagem de sujeitos que se arregimentam em torno da 

questão da terra, evocando o tema da reforma agrária – que também se perceba, uma 

desconstrução das expectativas românticas que possam ter os sertanejos de diferentes 

partes do Nordeste rescém chegados ao espaço urbano. Segundo o crítico, há uma clara 

exposição dualista entre operariado, já massificado aos termos da moderna 

administração empresarial, distinção entre mão-de-obra qualificada e desqualificada, e, 

dentre estes, o registro de suas queixas e mazelas – que se considere, não referentes à 

destituição de um sonho, mas a objetividade ao acesso de insuficientes víveres que mal 

permitem a sobrevivência do recém chegado na metrópole em formação, e que 

convergem para a instituição do sentido no registro do filme, já que ao final de sua 
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diáspora, os migrantes são transladados à outro local de pobreza, miséria e trabalho 

extenuante na construção civil ou nos parques industriais, como que condenados 

miticamente à servidão, não mais pela sacralidade da paisagem e dos costumes nas 

práticas de manutenção do poder  em contexto nordestino, mas pela racionalidade  

instrumental e seus determinismos na política, na economia, nas disputas de poder - o 

mito da neutralidade da moderna técnica; da ciência como instrumentum - , que se 

extendia de centralidades urbanas por todas as dimensões de um pais de industrialização 

tardia e acelerado ritmo de mudanças, mas no qual se assegurava por aparelhos 

repressores e ideológicos em rédeas militares, deliberamentos politicos e um sistema 

econômico de salários a manter toda a classe trabalhadora proletariada (incluso os 

migrantes – retirantes ou candangos) em situação famélica e de não ascensão no 

mercado profisisonal, já que as poucas cifras impediam a auto-gestão na melhoria de 

sua qualificação profissional, impondo barreiras de ordem prática na disputa de espaços 

com os descendentes dos colonos vindos da centro-europa em seguidas levas 

migratórias, cujas famílias já se estabilizavam no interior dos Estados da região sudeste 

e nos setores administrativos de fábricas e indústrias nas capitais. É o que se pode 

deduzir das informações tematizadas no filme de Sarno, elencando possíveis ligações 

com o contexto sóio-histórico de formação do Estado brasileiro, ultrapassando a crítica 

de Bernardet.  

 Ilustração de pensamento: O filme Cronicamente Inviável (Brasil, 2000, de Sérgio 

Bianchi) tematiza esta estratégia programática das etapas de transformação social no 

horizonte das políticas de Estado e da formação de contextos culturais quando da 

divisão sedimentada do território geográfico brasileiro. O filme de Bianchi, apesar de 

sua distância cronológica em relação a Viramundo – distanciamento que não prejudica, 

mas reforça a elucidar a problemática da crítica de Bernadet - propõe de maneira 

bastante paródica, modelos de formas de dominação compondo um mosaico de 

representações do Estado-nação brasileiro a partir da predominância de alguns cenários 

relacionados à distintos grupos de sujeitos sociais, mas que podem muito bem ser 

associados, de maneira generalizante, ao tipo sociológico que Bernardet localiza em 

Viramundo. A profusão dos personagens que Cronicamente Inviável propõe, reflete 

noutro momento histórico do pais, a diáspora de sujeitos do tipo sociológico – que as 

análises de Bernadet identificam à questão da reforma agrária, à pobreza nas localidades 

nativas de personagens que migram para centralidade urbana de São Paulo, e lá se 

defrontam com um universo de extrema desigualdade sócio-econômica. Repetem-se no 
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contexto da diegese do filme, questões referentes à ofertas de postos de trabalhos à uma 

massa trabalhadora migrante, não mais restritos à construção civil ou aos parques 

industriais paulistanos, mas em diversos setores da manutenção constante na extensão 

dispersa dos cargos e profissões (garçons, empregadas domésticas, motoristas de taxi, 

entre outros) que dialogam e são funcionários mantenedores do estilo de vida da classe 

média urbana, a saber, a infra-estrutura que ajuda a manter a ritualização do cotidiano 

pequeno-burguês, seus valores e seu imaginário. O filme de Bianchi constrói sua 

narrativa apresentando a justaposição paródica de modelos e formas de dominação nas 

diferentes regiões brasileiras. Tais modelos são representados de modo a revelar uma 

estrutura predominante, aparentemente dispersa, comum a todo o Estado, que de modo 

programático, aos interesses das instituições estatais e privadas (a permanência do 

poder) mantém a ligadura de todo o território nacional através da moral e da ética de 

uma classe acostumada com a servidão passiva dos funcionários, a impunidade frente 

aos crimes e delitos, aos desmandos do poder pequeno burguês.  

A narrativa do filme opera na exposição das diferenças de grupos sujeitados à 

identidades essencializadas nos discursos e nas práticas afirmativas de seus 

representantes. O personagem que conduz e mantém coesa toda a narrativa é um 

intelectual escritor – a voz do lucutor, voz off -, crítico mordaz das identidades e 

representações do subalterno e das elites das diferentes regiões do país, donde quer que 

o leve seu itinerário, secretamente roteirizado por sua atuação como traficante de órgãos 

humanos. Ao longo de suas viagens, o intelectual escreve um livro, que quando 

publicado, recebe críticas abertas em um programa de televisão de uma emissora não 

identificada, exibidas em um programa formatado como talk show, espetáculo televisivo 

que reúne entrevistados sob a rubrica de um tema. Os convidados do programa são 

especialistas, críticos, e representantes étnicos identitários de mobilização política, 

vindos de diferentes grupos, classe e local – representando aquilo que para Bernardet, 

conduz à voz da experiência (mesmo que na ficção), já que alegam, cada qual, a 

legitimidade única a seu grupo, num exercício de etnocentrismo, a capacidade de validar 

uma representação identitária mais realista ao quadro geral do mosaico cultural do 

Estado brasileiro, atores representando entrevistados. Os personagens são; um 

intelectual carioca, uma administradora de empresas e empresária da região sul, um 

indígena. O discurso que conduz e mantém a coesão narrativa é apresentado na locução 

em voz off do intelectual-escritor – como a voz de sua consciência -, recortado e 

confrontado por inserções das falas dos outros representantes de tipos sociais diversos, 
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sejam os legitimados especialistas que participam da crítica exibida no programa de 

televisão, os migrantes que se relacionam e formam pactos circunstancias por suas 

rotinas no exercício do trabalho longe da moradias na cidade grande, por sujeitos que 

representam o patronato em exigências de normas aos seus funcionários, para a 

disciplina de suas condutas no ambiente em que se empregam. Um a um, os convidados 

do programa; uma mulher que se auto define “sulista”– ex-secretária do banco central -, 

um indígena, um carioca, todos apresentam um discurso essencialista etnocêntrico, nos 

quais cada representante legitimado de todo um grupo, assegura que seu grupo é dotado 

das qualidades intrínsecas para melhor compreender e constituir a formação da imagem 

de identidade nacional. 

Em diversos momentos da narrativa, a voz do personagem escritor-intelectual, 

no recurso da voz off,  assume a função onipotente do narrador, designando, segundo o 

personagem, as mesmas proposições críticas que teriam sido registradas no livro recém 

lançado, comentado no talk show televiso. O discurso do locutor / narrador, opera em 

termos de tematizar os motes das estratégias de dominação das diferentes  regiões do 

Brasil: A fala subjetiva do personagem, sempre em voz off, inicia suas proposições com 

um repetido texto, a seguinte frase: “Uma perfeita forma de dominação”, seguida da 

expressão que define na realidade antro-social dos afetos e dos significados os processos 

que motivam a dominação que parte das elites. Logo no início do filme, apresenta o 

Nordeste, delimita a Bahia – não por acaso, primeiras terras em que oficialmente 

aportaram os colonizadores -, imagens do carnaval, e tematiza que a manutenção da 

dominação, hegemonia, se dá através do indução dos afetos ao estado de euforia da 

felicidade, “só fazem o suficiente para manter a felicidade, mantém todo mundo pobre e 

põe um som pra tocar”. Segundo, o personagem narrador, “a imagem aprimorada da 

brasilidade enlatada”. Da região Sul, a narrativa tematiza a dominação pelo trabalho, 

expõe a dualidade do mercado liberal e do ritmo de vida agrário das comunidade de 

descendência de colonos europeus no início do século XX. Discurso tal, reforçado na 

representação da personagem  - administradora de empresas ou empresária, que se auto-

identifica originária da região Sul - que participa como entrevistada do programa de TV, 

aparecendo de maneira a entrecortar a narrativa; “o primeiro mundo já provou que o 

trabalho é o único caminho para se chegar ao desenvolvimento e para chegar à liberdade 

democrática. Por isso, nós, sulistas, compreendemos bem o espírito progressista 

brasileiro, temos a responsabilidade de formar a identidade nacional”. Aqui, um claro 

exemplo de montagem paralela, quando uma justaposição de sentidos, nas sequências 
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fílmicas, a voz off do jornalista (protagonista) assume a narrativa, cortando o plano para 

sequência seguinte – do estúdio de televisão para o uma rua e muitas fachadas de casas 

de uma cidade da região Sul – e apresenta uma outra perspectiva a respeito da 

concepção da suposta identidade essencializada que a entrevistada no programa 

televisivo parece defender; “... mas se querem ser Europa, eles se esqueceram de 

importar os movimento revolucionários, terrorismo, a anarquia” – comenta o narrador, 

certamente uma provocação do próprio Bianchi – fim da exposição, quando do emprego 

dos métodos de análises do critico a um objetoo de civilização, produto fílmico do 

argumento de ficção. 

São suficientes, os exemplos supracitados, para argumentar que J. C. Bernardet, 

parece requerer um entendimento restrito, a saber, da condição do migrante, o que se 

extende também ao cineasta – e evidente, também ao teórico, preso ao dogmatismo de 

mecanismos redutores de análise, que Bernadet criticara na ciência da sociologia, mas 

dos quais não se aparta enquanto crítico, associado a semiologia e ao 

desconstrucionismo. Bernardet mantém implícitas, em sua esmiuçada análise, algumas 

passagens fílmicas que pareceram, à sua percepção, desinteressantes. Dai que sua crítica  

a respeito de Viramundo, torna-se igualmente tendenciosa – essencializada na postura 

do intelectual liberal que evoca à si, a neutralidade defensora da técnica instrumental e 

do saber da palavra, tanto quanto aponta que o filme fosse um maquínico produto 

ideológico de um pólo de pensamento de simpatizantes da esquerda brasileira, nos anos 

de 1960, comungando de ideais teóricos do materialismo histórico. De fato, Viramundo 

corresponde com o sentido a partir de reflexões atreladas à corrente filosófica do 

materialismo histórico, o próprio Bernardet acentua isso, quando comenta da inserção 

de uma cartela de abertura, anterior  aos créditos sobre a reprodução da tela de Portinari, 

mas cronologicamente inserida depois do lançamento do filme:  

 

Essa cartela (que não consta de toda as copias atualmente em 

circulação, 1980-18982) é uma composição tipográfica sobre fundo 

liso e dá impressão de ter sido acrescentada, apos a composição dos 

créditos, por ser graficamente diferente deles. Ela nos diz que o filme 

recebeu a colaboração de diversos sociólogos, professores da 

Universidade de São Paulo. A cartela dá uma chancela de 

autenticidade científica à fala do locutor. Ela fala do real vivido, 

confirma a amostragem, mas um real trabalhado não apenas pela 

compreensão da experiência imediata, mas pela segurança de um 

aparelho conceitual científico (BERNADET, p. 14, 1987) 
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 Aqui, outra vez, estranha omissão do tão acirrado criticismo de Bernardet, que não 

cita os professores universitários a quem se refere. Segue o texto integral da cartela: “as 

pesquisas realizadas para a elaboração dêste filme foram orientadas pelos Professores 

Octavio Ianni, Juarez Brandão Lopes e Cândido Procópio”, letras brancas sobre um 

fundo preto chapado - ao menos Ianni, é reconhecidamente um intelectual de 

engajamento ao materialismo histórico nas ciências sociais. Todavia, a mais 

significativa passagem em que o esquecimento do crítico se torna má fé, diz respeito a 

uma passagem de Viramundo na qual – após a leitura do texto original do livro, o 

próprio Geraldo Sarno chama atenção do crítico para o sentido ignorado de uma cena já 

próximo do término do filme; uma mulher negra articula palavras inaudíveis soltas ao 

vento do litoral. 

 Como já dito, Viramundo é iniciado com a tela de Portinari funcionando como 

fundo para os créditos em letreiramento, após exibição de algumas legendas, o plano 

geral da tela cede lugar a um close nos rostos de duas crianças representadas na área 

lateral direita da pintura – com a sobreposição de legendas -, seguida de corte seco para 

o rosto de um homem adulto de chapéu e expressão de desespero evidenciada por seus 

olhos esbulhados. A tela, por si, um símbolo da cultura pictórica brasileira – prática do 

chamado homem culto -, pode ser compreendia como guardiã do mito, um rito de 

passagem ao universo do filme, que já anuncia implicitamente a condição a ser tratada, 

os contingentes humanos migratórios na diáspora de retirantes a fugir da seca da região 

do Nordeste brasileiro. Os sujeitos apresentados no documentário são representações e 

apresentações de um tipo social – simultâneamente -, expressões vivas mito, 

independentende de suas motivações particulares - a que tanto Bernadet chama atenção. 

A sequência seguinte é de uma perspectiva subjetiva da câmera em traveling num vagão 

de trem, a visão do migrante, acompanhada tanto pelo som direto da ruidosa 

locomotiva, quanto pela música tema que descreve a sorte de Viramundo, personagem 

da trova, mitificado ao ser identificado à condição do migrante. Posterioremtne, há uma 

sequência de planos de desembarque na estação, seus pertences revistados por policiais, 

closes em seus rostos apreensivos, os olhares curiosos direcionados à câmera, 

sequências de imagens de famílias e grupos que caminham juntos, corpos bem próximo 

uns dos outros, como que se protegendo contra a atomização de suas individualidades 

na metrópole. Segue a primeira seção de entrevistas, os sujeitos surgem falando, um a 

um, todos tratam da questão da terra, dizem ter deixado as localidades nordestinas – de 

diferentes Estados -, por difíceis condições de seu sustento e de suas famílias, restrição 
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econômica que os impede a aquisição de um lote de terra em que pudessem trabalhar e 

viver. Um dos migrantes, em entevista com o realizador, explicita: “Eu Morava em 

Pernambuco, agora em Pernambuco em vivia muito “fraco”, né? …” – com ênfase e 

levantando os ombros em sinal de função conotativa que deseja ao interculor – “… vim 

para São Paulo, morei dez anos. Ai, depois de dez anos, não deu pro que eu queria, fui 

pra Mato grosso, tá com cinco ano. Ai, depois de cinco ano, eu fui a Pernanbuco, à casa 

de… visitar minha família, mas cheguei lá, resolvi tocar uma rocinha, e a rocinha não 

deu. Deu sim, que choveu muito…” – mudança de plano em transição de corte-seco, 

para close do entrevistado – “… mas a chuva deu, e a chuva mesmo cumeu, né? E agora 

eu, num só não fiquei lá, não só por causa da chuva, foi porque eu num pude consegui 

comprar um pedacinho de terra pra eu morar e trabalhar” – súbito, intervenção do 

realizador, que pergunta in locu:  “A quanto estava a terra lá?” – ao que o entrevistado 

responde, “… a vinte conto a tarefa. Vinte… a tarefa são vinte e cinco braças em 

quatro.”. Novamente o realiazdor: “Então não pro Sr. comprar a terra?” – seguido da 

resposta, com o rosto do entrevistado ainda em close; “Num preu comprar a terra, 

agora…” – outra vez, o realizador: “Se desse pro Sr. comprar a terra lá, ficava lá?” -, 

procedido da ultima fala do entevistado antes que a montagem desse continuidade à 

narrativa; “Ficava lá!” 

 Interessante a este trabalho, perceber que a chamada objetividade de captura dos 

fenômenos na câmara e no gravador de áudio, registra a imagem e a voz de um homem 

que em nada parece alienado – e de fato, no filme, não aparece uma vez sequer o termo 

alienação - de saberes que além de lhe assegurar a compreensão da realidade social, 

denotam conhecimento matemático – adquirido de maneira empírica ou não -; a saber, 

indícios da mesma racionalidade que o crítico de cinema compreende, e parece atribuir, 

na instância do filme, somente ao discurso técnino da ciência, da sociologia e dos 

estudos cinematográficos na composição da estrutura da montagem. O desenvolvimento 

do filme continua, apresenta os operários da construção civil, suas difíceis condições de 

trabalho. Na sequência da construção civil, um dos operários comenta – close em seu 

rosto, aumentando a carga dramática - sobre as condições de trabalho na indústria, 

anunciando o próximo cenário, o contexto do proletário insdustrial.  

 O cenário da indústria traz consigo a contradição entre setores de trabalho, 

intensificando esta representação de classes na exposição de três personagens; o patrão, 

o operário desqualificado, e o operario qualificado, que tendo se adaptado às condições 

de trabalho, sente-se integrado à lógica social do contexto urbano e industrial. Há uma 
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clara dicotomia entre o sujeito social do operário que é tratado por mão-de-obra 

qualificada, em relação aquele que às exisgências do setor industrial se considera por 

mão-de-obra desqualificada. Durante a fala do empresário, divergindo da condução das 

entrevitas, até então, perguntas lhe são feitas diretamente, o tom de voz é austero, 

indagando-o a respeito da reação do setor industrial em caso de retraimento da 

produção, ao que o empresário – tratado pelo realizador, como senhor empresário, que 

intervem por presença de sua voz em off – prontamente responde ser o setor de mão-de-

obra desqualificada entre os operarios, o primeiro a sofrer cortes e dispensas do 

emprego, devido sua condição de mais fácil reposição frente a demanda sempre 

crescente de mão-de-obra especializada em um centro urbano em expansão como São 

Paulo. O operário que se qualificou e conseguiu ser assimilado ao modo de vida do 

centro urbano, entrevistado em casa, é mostrado sentado à mesa com sua família, de 

maneira formal, ele fala de suas conquistas – construiu duas casinhas, mora em uma, a 

outra é alugada, usufrui de eletrodomésticos, fala entusiasmado sbre sobre seu próprio 

emprego em uma fundição -, o enquadramento em que a câmera lhe emoldura na 

composição dos planos são apertados - seu olhar captado sempre frontal -, diz que não 

tem interesse em voltar ao Nordeste, afima que “os irmãos do “norte” só pensam em 

matar”, enquanto os sujeitos do “sul” procuram trabalhar para melhor gozar da vida – 

aqui, Bernardet detecta que há uma generalização por conta do entrevistado, que se 

manifesta, dizendo bobagem. Comenta da sua não adesão ao sindicato, por não 

reconhecer na instituição um legítimo interesse em causa do Estado nacional, mas a 

favor do interesse de outros países, como Rússia e Cuba. 

 O operário que é identificado ao setor da mão-de-obra desqualificada, com 

depoimento também registrado em casa, comenta das dificuldades de conseguir um 

emprego fixo, relata das muitas atividades que desempenhou em diversas empresas, até 

de sua atividade informal na coleta de vidro e papelão. Em comparação ao operario 

anterior (qualificado), os planos em que é apresentado são mais abertos, captados em 

diferentes cômodos da casa alugada em que vive com sua companheira. O sujeito relata 

estar com problemas com o senhorio, o qual não quer receber o aluguel por estratégia de 

lhe expulsar por ordem de despejo e vender o imóvel – explicita também, haver um 

advogado resolvendo legalmente o caso, já com resultados positivos sobre a questão. 

Sua participação como entevistado chega ao término logo após comentar da sua 

descrença para com os sindicatos, que segundo o operário (desqualificado), apenas 

intervém em casos de primeira necessidade, como a aquisição de um remédio ou 
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marcação de consultas, deixando os interesses judiciais do operariado de lado, em 

detrimento de altos valores que recebem dos empresários.  

 No andamento da narrativa surge uma sequência visual de um homem catando 

lixo numa esquina, um pedinte a frente de uma igreja dá o tom da mudança de cenários 

e sujeitos sociais abordados pelo filme. As próximas sequências irão explorar o 

fenômeno religioso e suas manifestações de culto e obras de caridade. Posterior ao 

plano sequência do mendigo, a tônica do filme se volta para o fenômeno religioso. A 

paisagem é a rua, o Exército da Salvação  - instituição cristã protestante - arrecada 

donativos, a sequência corta para uma pregação de um sacerdote espírita (aparentemente 

kardecista, já que cita o livro dos espíritos), que profere seu discurso sobre a 

importância da caridade – a composição do quadro em plano médio, enfatizando suas 

expressões durante a pregação -, a sequência corta para os rostos dos ouvintes 

concentrados na escuta. A filmagem muda de ambiente, perspectiva em panorâmica 

vertical, de baixo para cima, toda a extensão de uma rua tomada por gigantesca fila de 

pessoas, nova mudança de ângulo, um conjunto de mesas enfileiradas em que uma 

grande quantidade de pratos de comida é arrumada para receber os sujeitos que esperam 

do lado de fora. Seguem imagens de pessoas comendo, são adultos e crianças, idosos, ao 

término da comunhão, na saída para casa, recebem donativos – comida, roupas, uma 

corneta de brinquedo para uma criança – em sacolas de pano em que se pode ler em 

espanhol e português: “doado pelo povo dos Estados Unidos da América”. Do lado de 

fora, segue a distribuição de pães e brinquedos para uma fila de crianças. 

 Muda-se outra vez a ambiência, o plano agora é panorâmico, movimento do 

quadro fílmico da esquerda para a direita, uma praça tomada por uma multidão 

acenando com lenços brancos para uma reunião de pastores de terno e gravata no alto de 

um palanque. Corta o plano, aproxima-se da multidão, dentre os participantes, enquanto 

o som direto captado do sistema de áudio do palaque a chegada de um bispo católico – 

trajando vermelho, cor a qual se sabe, por citação do sujeito que anuncia sua chegada. A 

narrativa corta para o discurso do bispo já no palanque. A seguir, mudança de ambiente, 

um culto de umbanda, os partipantes dançam, a mãe de santo sofre convulções e sob 

transe, saúda as entidades cultuadas. A sequência corta para uma fala da mãe de santo – 

plano médio frontal -, que transgredindo as normas cultas da gramática, em sua 

prosódia, conta a respeito da entidade cultuada da qual é medium – Pai Damião, que 

teria vivido na época de D. Pedro I -, e segundo a mesma, tem realizado muitos feitos 

milagreiros em nome de Jesus Cristo, dentre os quais, arrumado emprego àqueles que 
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lhe solicitam. A sequência que segue é enfática no que diz respeito aos diferentes cultos 

religiosos; retoma a cerimônia petencostal cristã na praça pública – com closes e planos 

médio de diferentes deficientes físicos -, seguida da pregação de um pastor e 

posteriormente da adestrada performance de uma criança – vestida a carater, terno e 

gravata como os sacerdotes adultos -, profetizando milagres que ainda estarão por vir no 

decorrer da ritualização religiosa, vale ressaltar, com a câmera sempre em contra 

plongée
101

, acentuando a distância entre os pastores no palanque e seu público, enquanto 

nas cenas da umbanda, a câmera capta as imagens ao nível do solo, como se em 

subjetivas, o expectador lá estive em meio ao rito. A sequência dos cultos religiosos se 

estende por muitos minutos, enfatizando cada vez mais os transes, a ação perfomática 

dos pastores na repreensão dos transes, intercalada por cenas do rito de umbanda, dessa 

vez, já numa praia, em que os partipantes dançam livremente, o som é de captação 

direta, ora a ruidosa praça do rito petencostal, ora o barulho do mar e dos cânticos da 

ritualística da umbanda. Volta a imagem para a praça, novos transes, a câmera em plano 

médio, muda-se o ambiente, uma “operação espiritual” dentro do barracão de umbanda, 

sobre uma maca, uma mulher a contorcer-se de dor grita não mais ter forças, enquanto a 

mãe de santo lhe tateia a área do corpo com a enfermidade lhe ordena que seja forte – 

“duração da sequência das religiões: 10’54” num totoal de 30’23”, incluindo os 

letreiros, enquanto a sequência da construção civil tem apenas 1’29” e a da indústria 

7’52”. ” (BERNARDET, p. 28, 1987). Permanece a troca de cenários e ritos, 

enfatizando o transe nos diferentes cultos – o som direto captado nos contextos; na 

praia, o rito de umbanda, uma negra rodopia dançando intensamente, na praça, o rito 

petencostal, uma mulher branca é retirada da platéia e levada ao pé do palanque para 

que o pastor lhe afaste a entidade malfazeja, no barracão de umbanda uma mulher em 

convulsão é contida por muitos, na praia proseguem os transes na beira do mar. 

Novamente o quadro é preenchido pelos petencostais na praça, a composição em um 

grande plano geral, todos acenam com os lenços brancos. Súbito, a narrativa corta para 

a estação de trem, uma família caminha da esquerda para a direita, a câmera lhe 

acompanha, o próximo quadro é do chefe da família, o pai, que cede uma entrevista em 

plano médio, alega não ter mais idade para o trabalho em São Paulo, sua família passa 

                                                 
101 Captação de imagem com o eixo da câmera voltado de baixo para cima, do francês contra a chuva. 

Geralmente, enquandramento capturados neste eixo de câmera intencionam acentuar a representação de 

poder a respeito de um personagem ou objeto fílmico, criando uma sentido de grandiosidade, pela 

convergência das linhas das formas visuais na medida em, as linhas que partem da borda inferior se 

aproximam da borda superior do quadro. Tal como o efeito ótico da visão de altos arranha-céus quando o 

observador se coloca a certa distancia do edifício.  
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necessidades, retornará então ao interior do Nordeste, onde seus irmão possuem lotes de 

terra e nos quais vai morar e produzir seu sustento. A sequência seguinte é a partida do 

trem, a família de regressantes nele embarcada, eis que muda-se o plano mas mantém-se 

o cenário, ainda na estação, estaciona outro trem e deles descem novos migrantes, o 

ciclo mítico da eterna diáspora dos retirantes – surge a cartela de fim. Aqui, retomando 

a análise de Bernadet, há que se concordar que todo o encaminhamento da narrativa de 

Viramundo, com suas sequências intercaladas e utilização de recurso da montagem 

paralela (ou intelectual), evolui estruturalmente, da chegada dos migrantes à crítica da 

alienação religiosa. Cita-se: 

O filme evolui em direção à alienação religiosa: as condições de vida 

levam a quedesaguem na alienação, o desemprego, o marginalismo, a 

ideologia pequeno-burguesa, a impossibilidade de luta e organização. 

Viramundo foi realizado em 1965, planejado em 1954 e tenta 

responder uma pergunta latente: por que o golpe de Estado de 31 de 

marco de 1964 ocorreu sem resistência poplar significativa, quanto 

intelectuais e líderes politicos pensavam que o povo estava mobilizado 

num sentido revolucionário? O filme responde: eis a situação da classe 

operaria, ou pelo menos do contingente da classe operaria paulista 

(classe operaria que é a principal do páis e cujo contingente nordestino 

é bastante elevado, de forma que Viramundo pode ser tido como um 

filme sobre a classe operária). Ela não tem como se afirmar, se 

mobilizar, só se resolve na alienação (BERNARDET, p. 27, 1987) 

 

 Bernardet reconhece que em momento algum do filme se faz presente o termo 

alienação, mas é sabido que para a teoria marxiana do materialismo histórico, o termo 

alienação encontra-se vinculado com práticas religiosas que direcionam a visão de 

mundo – a “ideologia, isto é, uma lógica de intervenção no social” (SILVEIRA, p. 87, 

1999), geradora de práticas e convicções -, não ao mundo concreto, mas ao imaginário 

mundo acima das nuvens. Na interpretação do crítico: 

 

A primeira metade dos anos 60 – o ISEB, CPC, o Cinema Novo – 

trabalhou muito com a dobradinha consciência / alienação. De modo 

simplificado: a ação transformadora, revolucionária, origina-se na 

consciência. Ora, o povo é alienado; não que ele não tenha aspirações, 

mas ele não as conhece. Compete a quem tiver condições, captar as 

aspirações populares, elaborá-las sob forma de conhecimento da 

situação do país e reconhecimento dessas aspirações, devolve-las 

então ao povo, gerando assim consciência nele. E quem tem condições 

de efetuar essa operação são os intelectuais. A posição social do 

intelectual sensível às aspirações latentes do povo lhe permite ser 

gerador de consciência. (…) De forma que a apresentação do povo 

como alienado explica o dolorido golpe de 64 e justifica os 

intelectuais, entre os quais os cineastas. A justificativa da existência 

do intelectual, neste quadro, é a alienação do povo. (…) Se o povo não 
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fosse visto como alienado, se o povo gerasse a sua consciência, o 

intelectual produtor de consciência deixaria de ter razão de ser 

(BERNARDET, p. 28-29, 1987) 

 

 

 Todavia, apesar deste trabalho concordar – em parte - com a interpretação de 

Bernadet a respeito da diegese do filme, merece destaque que em seu entedimento, vale 

acrescentar a figura do crítico acadêmico letrado, como outro beneficiário do estado de 

alienação das massas populares. Sem contar, que na conclusão de seu livro, Bernardet 

expõe uma importante consideração do realizador (G. Sarno) a respeito do seletivo de 

seu seletivo esquecimento de crítico, quando de comentários referentes a sequência final 

dos cultos religiosos, a não citação de uma eloquente cena tornada ausente. Como em 

nota de meia culpa, por sua omissão, assim explicita Bernardet: 

 

Geraldo Sarno, o realizador, me faz observar que o ultimo plano das 

sequências das religiões de Viramuno (a assembléia dos pentescostais 

na praça), coberto pelo ruído do mar, é precedido pelo plano de uma 

negra que fala. Ela está virada para o mar, onde se encontra a câmera, 

fala com uma força drmática perturbadora, seus lábios articulam as 

palavras com movimentos lentos e nítidos. Mas o ruído do mar cobre 

sua voz e não se ouve nada do que diz essa boca que fala com tanta 

evidência. Daí, corte para o plano geral. Geraldo Sarno atribui grande 

importância a esse plano e ao corte, que não comentei e que no 

entanto se integram perfeitamente na análise que vinha 

desenvolvendo. A junção dos dois planos cobertos pelo memso som 

condensa o mecanismo particular / geral; a voz inaudível reforça 

consideravelmente a retração do verbal tal como analisei no filme e 

metaforiza, acrescenta Sarno, a voz popular abafada. E, entretanto, a 

evolução da minha análise não me levou a perceber este corte. Não 

introduzi esta valiosa indicação de Sarno no meu texto, porque as 

análises se compoem dos movimentos que de fato efetuei 

(BERNARDET, p. 182, 1987) 

 

 A voz do sujeito ideológico de uma tradição – a saber, no específico caso de 

Viramundo, do recente materislismo histórico, cujas raízes fundamentam-se na filosofia 

de Hegel -, desempenha como um demiurgo da narrativa, a onipresença das seguintes 

funções de linguagem; função referencial - voz do locutor -, da função lírica/emotiva – a 

voz da canção, que dá indícios do aspecto subjetivo do emissor -, função conotativa – as 

falas dos entrevistados, cujo sentido é despertar no expectador empatia ou antipatia -, 

função fática tem o aparelho – a câmera e o gravador de áudio -, registrando o canal, a 

realidade imanente desde a luz que se inscreve nas chapas foto-químicas e delineia as 

formas visuais -, e por fim, o próprio dircurso do realizador, que articular a 
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intersubjetividade (o exterior do interior e o interior do exterior, o campo social de 

conflitos e alianças, de conformismo e resistência, que a câmera capta maquinalmente, a 

presença dos corpos e dos objetos), como desempanhando dupla função, poética e 

metalinguística, já que dinamiza a justaposição de dualidades em relação ao tema, num 

exercício criativo quando do domínio e utilização do código do audiovisual, a 

montagem. A voz do povo, todavia, como disse Sarno, permanecera abafada, não o 

povo tematizado – na diegese fílmica -, mas o proletariado na atividade cotidiana do 

trabalho, índice da consciência política do realizador ciente da impossibilidade de falar 

pelos sujeitos populares (os subalternos); através da obra de arte, do cinema, o inaudível 

é signo de vozes que a sociedade prefere abafar e se faz presente em Viramundo. O 

término da diegesse narrativa, tanto como seu início, recorre ao mito para ilustrar a 

realidade de uma cultura programada, o ciclo sem fim das migrações dos pobres em 

busca de melhores condições de sobrevivência, forma simbólica que o encaminhamento 

do filme intenta revelar ao público, a hegemonia das instituições sociais que funcionam 

em franca manutenção da lógica de conservação do contexto, a estrutura social que 

acentua a desnutrição, a ignorância, a pobreza humanas; reprodução das formas de 

produção. 

 O espaço intersubjetivo que o documentário instaura é um espaço simbólico, diz 

respeito à expressão da subjetividade dos entrevistados, que cedem não apenas suas 

formas visuais e sonoras, mas antes uma doação simbólica de si próprios, o que é 

igualmente válido para o que o realizador, tanto quanto a ciência da sociologia (a 

instituição), que tematiza os assuntos de acordo os interesses dos pesquisadores – a 

saber, todos projetando uma imagem de si e das coisas, que querem percerbidas e 

reconhecidas, na construção de um sentido por meio de referências e significados 

culturais. Bem dito por C. Castoriadis: 

 

O corpo vivo humano é corpo vivo humano na medida em que 

representa e se representa, que coloca e se coloca “em imagens” 

muito mais do que sua “natureza” de ser vivo exigiria e implicaria. 

Para o corpo vivo humano, isto é, originariamente, a para mônada 

psíquica, toda solicitação exterior, toda “estimulação sensorial” 

externa e interna, toda “impressão” torna-se representação, ou seja, 

“colocação em imagens”, emergência de figuras (CASTORIADIS, 

p. 343, 2000) 

 

O espaço simbólico, intersubjetivo, que a fruição de Viramundo instaura, 

convida o público à experiência da alteridade, quando da projeção imaginária dos 
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sujeitos sobre a paisagem e personagens fílmicos, que não constrói sentido na diegese 

do mito-midático. O chamado ao reconhecimento do outro – mesmo a projeção psíquica 

que alguém imagina ser outrém -, orienta os sentidos para a dimensão social fora da 

tela, a realidade, precisamente, em sua dimensão histórica, campo da comunicação 

humana e da transmissão de valores e idéias por instituições. É o reconhecimento das 

instituições (a cidade, a indústria, a religião, o sistema econômico) na projeção da tela – 

por suas atividades no espaço socializado concreto – que fundamenta a relação na 

experiência da recepção com a alteridade demarcada, tematizada pelo documentário (os 

migrantes, os pobres, o proletariado, a reforma agrária), intermediadas pela memória e 

conhecimento prévio adquirido na existência, sempre em relação ao imaginário social. 

A relação que um sujeito estabelece com a projeção imaginária, os personagens e 

instituições na tela, significa não um outro mundo, mas o mundo figurado, em que as 

consciências que imaginam recorrem à referências do imaginário social a partir de 

contextos concretos, por sua vez, campo em se fundamentam as instituições: “As 

instituições encontraram sua fonte no imaginário social” (CASTORIADIS, p. 159, 

2000), de maneira que: “Faz parte da natureza do sujeito o alienar-se nos símbolos que 

emprega” (ibid, p. 169). Assim, pode-se compreender as posturas ditas ingênuas, que 

configuram o comportamento romântico de autores frente à seus temas, - sejam 

cineastas ou críticos -, ou, de maneira mais extremada, dos sujeitos sociais que se 

alienam da sua condição no presente contexto em que se encontram inseridos. 

 Se a iniciação cinematográfica de Geraldo Sarno, integrando o projeto que ficara 

conhecido como Caravana Faskas, acontece com Viramundo, incitando a polêmica 

interpretação dos índices causais que levaram ao sucesso do golpe militar em 1964, 

quando da apatia das massas por falta de instrução, e, sobretudo melhores condições de 

sobrevivência, recorrendo como que desesperados ao auto-engano nos sortilégios 

politicos das instituições religiosas, a posterior produção fílmica do mesmo diretor, nos 

documentários realizados, translada sua consciência imaginante do espaço urbano, para 

diferentes territórios sertanejos do Nordeste brasileiro, tematizando a cultura popular 

através da representação de formas e processos de produção e convívio social 

tradicionais, verificável em diferentes sistemas de significação (a cantoria dos 

repentistas e cordelistas - música, a modelagem do barro e o entalhe em madeira - artes 

plásticas, formas de produção e trabalho, também a religião).  

Seguindo com a iniciativa da Caravana Farkas, Sarno realizou duas viagens ao 

Nordeste, a primeira em 1967 e a posterior em 1969, quando da captação de imagens e 
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direção dos documentários: Vitalino/Lampião (1969), Os Imaginários (1970), Jornal do 

Sertão (1970), A Cantoria (1970), Casa de Farinha (1970), O Engenho (1970), Padre 

Cícero (1970) e Viva Cariri (1970). Ao que se constata, o modelo sociológico é 

predominante nos documentários de Sarno, a voz over (ou voz off), continua a 

desempenhar uma função referencial ao que diz respeito do recorte temático do objeto e 

dos processos observados em campo – indicando a relação do observado com a 

realidade social fora da tela. Os documentários srão apresentados espeitando uma ordem 

de produção e uma aproximação por recorte temático, o que permite observar que a 

ideologia é evocada por Sarno em sua força materializadora de condutas; do mito à 

religião - a ideologia é anistórica, tal como professara Althusser, pré-existe e transcende 

a racionalidade moderna -, a saber, do imaginário social de símbolos profanos (figuras 

populares como Lampião e cangaceiros) a símbolos sacralizados pela doutrina religiosa 

cristã (a santidade política do Padre Cícero). 

A presença da voz over como o locutor explicativo, discurso referencial, porém 

distanciado da experiência, como já citado, encontra maior eco nas produções que 

tratam das relações de trabalho e formas de produção tradicionais, perceptível em Casa 

de Farinha (1970), O Engenho (1970), Região: Cariri (1970) e Viva, Cariri (1970) e 

Padre Cícero (1971) e, por fim, no filme-ensaio Eu Carrego um Sertão Dentro de Mim 

(1980). No progresso da análise deste documento, segue um marco de originalidade da 

cinematografia documentarista de Sarno, o filme Vitalino, Lampião (1969) – que trata 

da tradição de estatuaria do mestre ceramista Vitalino Filho, cuja a montagem foi 

realizada pelo cineasta, conjuntamente com o filme Os Imaginários (1970), em que é 

apresentada a atividade de produção de imagens de mestres das artes plásticas 

populares, sob a influência de demanda e exigências do novo mercado da insdústria 

cultural e do turismo, que se estruturava, em meados da década de 1960, assim, 

formalizando um eixo de análise, no qual a função figurativa – na realidade -, adquire 

função meta-linguística, já que são reflexões sobre a produção de imagens que os filmes 

intencionam provocar. 

 

3.3 Cenas do Sertão: encantamento e critica no contexto da cultura popular 

 

Na análise do projeto cinematrográfico documental proposta, o filme Vitalino, 

Lampião (1969), é essencial para que melhor se compreenda os signos de uma possível 

poética de Sarno. Neste documentário, Sarno desempenha não apenas a função de autor 
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documentarista em campo, mas em estúdio, toma as rédeas da montagem, atitude da 

qual, pode-se presumir, indicial de sua atuação ética enquanto realizador 

cinematográfico. De início, tão logo surge a primeira imagem ao quadro fílmico, 

apresenta-se uma mesa de madeira ao ar livre em que é exibida uma vasta coleção de 

figuras de barro modelado em diferentes tamanhos, representações de cangaceiros, 

lavradores, animais, santos, vaqueiros, formas visuais da estatuaria do contexto 

sertanejo nordestino ao olhar do artista – Vitalino Filho. Em paralelo ao movimento de 

câmera, panorâmica do quadro fílmico da esquerda para direita, surge a voz do artista, a 

voz da experiência, que de maneira diferente da composição da montagem em 

Viramundo, agora teoriza e exprime particulares opiniões: “Arte.. se não tivesse o 

pessoal, o povo...” – com ênfase na entonação -, “... vamo dizê, o povo em geral.. como 

se diz, não incentivasse, se não valorizasse, não aceitasse aquilo, eu acho que não 

existia arte. Somente o artista que desse valor a arte, eu acho que a arte era morta, não 

existia...” – a sequência fílmica apresenta uma transição em corte-seco para uma cartela 

de letreiramento onde se lê o titulo do documentário (Vitalino, Lampião - 1969), ao 

fundo das legendas de créditos, uma escultura em barro representativa da simbologia do 

cangaço, a saber, representação imaginária da figura de Lampião, com seus adornos, 

traje e armas, seus instrumentos, símbolos e insígnias do poder. 

A trilha sonora que segue à permanência da imagem de Lampião é do cantador 

Severino Pinto, que participa de outros documentários de Sarno – A Cantoria e Jornal 

do Sertão - presença recorrente, participa da voz de sua poética – a canção, de difícil 

entendimento à sua audição (a voz do poeta popular com o desgaste do tempo), diz: “Eu 

quero que Deus me ajude, pra eu ir bem encaminhado, falar sobre Lampião e de que 

forma foi finado, a origem de seus crimes que foi de tudo culpado”, a viola no ritmo 

característico do repente tocando ao fundo, a voz em tom mais alto que a melodia. Se 

em Viramundo, como criticara de maneira radical, Bernadet, a voz do saber, prioriza a 

instrumentalização do conhecimento ao discurso científico sociologicamente 

fundamentado, em Vitalino, Lampião, a montagem execultada por Sarno, prioriza desde 

o começo da narrativa fílmica, o saber advindo da experiência; o conhecimento técno-

poético daquele faz – detentor de um saber fazer - agora habita o mesmo tropo 

metafísico do discurso que o documentário suscita ao público, constituindo também a 

voz do saber, não daquele saber sem prática, que teoriza de maneira irônica sobre um 

tema previamente delimitado, como o faziam os antigos sábios da elite grega ao 

symposium após o jantar coletivo, ou como faz o homem contemporâneo ao fetiche da 
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ocularidade ante o distanciado na simulação em experiência das imagens de 

reprodutibilidade técnica omnipresentes, mas um saber constituído na experiência da 

realidade de uma práxis, de um habitus; o artista popular expressa naturalizadamente à 

câmera o seu savoir faire, sua atuação é aquela de cada dia. Tal reunião sensível de 

intencionalidades é propriamente a partilha inter-subjetivida da realidade, espaço de 

uma experiência de olhares e discursos que o documentário celebra. 

A cena do quadro seguinte, após uma transição em black (fade out) apresenta 

uma composição em primeiro plano de duas mãos que amassam uma porção de barro, a 

voz do locutor – voz over, off, é narrada pelo ator Oton Bastos: “No princípio, era o mito 

a povoar a consciência de todos...” – o quadro em close na atividade das mãos do oleiro 

– “... só depois vem a ação que deve fixar no barro a forma desse mito...” ; após rápida 

transição em corte seco para o primeiro plano da massa de barro socada por um pilão 

manual que a golpeia contra o solo sobre uma tábua, ao lado, uma cuia com água. 

Próximo, ao canto superior direito do quadro, os pés do oleiro. A voz de Vitalino Filho 

Surge em over, ainda no mesmo quadro, ao término do locutor: “É o massapé, né? É 

ungido, é coisa... mas é massapé, né? É que é o nosso, barro de telha...” – a imagem do 

quadro em panorâmica de baixo para cima, saindo dos pés de Vitalino até enquadrar seu 

rosto, agachado, o mestre oleiro continua a socar o pilão e narra: “... e então, o barro é 

simples, “nóis”cava o barro, molha o barro um pouco...” – a montagem corta para um 

enquadramento frontal do artista, que continua a pilar o barro – “... depois de molhada 

a massa, e faz um boneco, somente. Não tem mistura nenhuma no barro” – já com o 

enquadramento mais aberto, plano aberto, mostrando o artista agachado, pilando o barro 

aos fundos de uma pequena tapera. Apesar da filmagem em preto e branco, é possível 

notar que excluindo Vitalino e algumas lascas de madeira para servir de lenha, toda a 

paisagem é o produto da matéria terrosa transformado por ação humana,  o sonho da 

arte materializado no barro; a arquitetura da tapera de tijolos coberta de telhas, o terreiro 

de barro batido. Na sequência, mudança de cenário, ambiente interno da tapera, a 

oficina do oleiro, em primeiro plano apresenta-se uma mão que umedece os dedos numa 

tigela com água, sobre um pequeno retângulo de madeira, de um lado, o artista prepara 

o barro com a mão, no outro, ferramentas para a modelagem e o entalhe; retoma a 

narração a voz do locutor, a descrever sobre a tradição do ofício e seu locus de 

produção: “No princípio era o artesão, o mestre, com sua tenda, oficiais e aprendizes, 

guarda da tradição e dos mitos que pertencem à todos... ” – a imagem do quadro é 
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substituída por outra, mais lateral, mais distante, sua área central tem como foco as 

mãos do oleiro que modelam o barro.  

Da experiência estética no processo de configurar a matéria informe, assim diz a 

voz do locutor: “... fora do tempo e desconhecendo as mudanças que se passam em 

volta, o artesão é hoje um símbolo de pura ação prisioneira do passado”, logo cedendo 

lugar à voz de Vitalino, o artista explica seu processo de modelagem da matéria terrosa: 

“Bom, é manual, porque fabrico não tenho forma, agora tem um... como se diz, um 

certo à vista que eu nem sei dizer o que...” – muda-se o enquadramento, já mais 

afastado, plano médio do artista sentado ao chão, sua concentração na modelagem da 

peça ainda informe, suas pernas recolhidas e cruzadas uma sobre a outra, ao fundo, em 

sua oficina, estantes de madeira repletas de figuras, como gárgulas, protetoras da 

veracidade das habilidades do artista, os seres invisíveis que o imaginário faz ver: “... eu 

preciso de uma faquinha, né? Um palito, de pau, uma pena de galinha, pra fazer 

diverso serviço, e então o principal da peça, o carimbo, do mesmo barro feito por mim 

também” – a trilha sonora ao fundo como um concerto de flautas dissonantes, a imagem 

do quadro outra vez em plano mais próximo, mostrando a peça de barro que já assume 

configuração de um cilindo vazado – retoma a voz do artista: “... e esse carimbo que 

continua, Vitalino Filho” – a sequência do quadro revela que a forma de barro a qual o 

oleiro modela já delineia corpo e pernas do futuro boneco, seu pescoço oco à espera que 

lhe seja coroada a cabeça. A captação do som direto torna audível os baques de uma 

vareta de madeira contra a peça terrosa, a voz do mestre oleiro segue em off: “Quanto a 

produzir mais, é o seguinte, “nóis” não “pudemo”, não, porque o trabalho é manual, 

“nóis” tem que fazer aquela conta mesmo, ninguém pode...” – corte seco para outro 

quadro, já mostrando as mãos do artista a modelar o que será a cabeça do boneco – 

“...sabe como é, “nóis” num temos nem fôrma, nem modelo de trabalhar, é tudo 

manual. Com fôrma ninguém é artista, e todo mundo é artista. Que a fôrma.. quem 

nunca vu um boneco de barro, nem sabe o que é, pegando na fôrma, e pegando no 

barro, pode fazer...” – a imagem agora já revela o molde da cabeça do boneco de 

barro, sendo modelada pela mãos de Vitalino Filho – “... fôrma, desenhada, feita, vamo 

dizer, a cabeça do boneco, né? Forma o corpo e faz as cabeças tudo de fôrma, então é 

de fabricar, vamo dizer, cinqüenta, ou mesmo um cento de boneco, de peças. Você 

olhar assim, é tudo um só. Quer dizer que ai não é arte, porque é uma fôrma, e tudo o 

que fizer fica igual” – expõe o artista popular, sendo logo procedido pela voz do 

locutor; o quadro fílmico ainda mostrando a modelagem da cabeça do boneco de barro, 
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que já apresenta leves traços, um esboço de nariz, a concavidade dos olhos: “Ato 

individual, repetido em cada gesto responsável e solitário. Arte aqui, é sinônimo de agir, 

de fazer, de dar forma, e não de conceber. A concepção do tema é tarefa coletiva, obra 

de todos, quando se constrói um mito.” – muda-se o enquadramento, o rosto do mestre 

Vitalino Filho virado à direita, seus olhos baixos, pousando sobre o barro que modela. 

Interessante a este trabalho, notar que é possível um entendimento teórico distintivo 

entre a noção de técnica, em sua concepção antropo-social moderna – savoir fair -, 

também como extensão expressiva do espírito que intenta um resultado criativo – um 

meio para um fim. A saber, ao emprego de seu ser na atividade criativa de configurar a 

matéria informe, o artista exige que ambas as no’ões conceituadas – sem sequer teorizá-

las conceitualmente – se concretizem; seu corpo tomado instrumento, objeto técnico, e 

as projeções imaginárias de sua vida psíquica fixadas por signos na matéria. 

Continuando o andamento da montagem, retorna a canção tema do 

documentário, o violeiro Severino Pinto professa: “O vaqueiro, o cangaceiro, dos dois 

sei o “perfí”, os “homi” destemido no Nordeste do “Brasí” – a continuidade fílmica 

mostra o acabamento manual da feitura dos olhos do boneco, um palito de madeira com 

uma pequenina esfera do mesmo barro que o restante do objeto figurativo é inserido no 

local representativo da órbita na cabeça modelada à pouco, segue a canção – “... o 

vaqueiro é à cavalo e o bandido no “fuzí”, o plano mostrando a cabeça do boneco já 

modelada, as características distintivas de Lampião em vida, seu olho cego, vazado. 

Retorna a voz do locutor: “Entre a arte individual e a criação coletiva do mito, entre 

Vitalino e Lampião, cria-se uma relação através da qual a violência trágica de Lampião 

justifica o ato solitário do artesão” – procedido outra vez da canção, que continua a 

narrar a saga mítica do cangaceiro: “Quem estava no poder, para ele não olhou, deu 

direito a quem não tinha e a Lampião desprezou, pois o motivo foi que, tudo se 

espatifou” – o quadro já apresentando os acabamentos do boneco, um chapéu de barro 

sendo marcado com traços a formar estrelas que lhe adornam em baixo relevo. A voz do 

locutor reassume: “Dessa forma,  o artista popular torna-se intérprete da sociedade 

tradicional a quem pertence, e o produto de seu artesanato, reflete, não apenas o mito 

trágico criado pela consciência coletiva, mas o próprio destino trágico de toda violência 

gerada pelo Nordeste tradicional”. Neste trecho, a montagem opera uma brusca 

mudança de ambiência, em um enquadramento frontal, Vitalino à porta  - do pátio ou da 

rua, não se sabe – de sua oficina, um cachorro adormecido deitado ao canto, enquanto o 

mestre prepara para conectar ao corpo do boneco sua cabeça já modelada. A voz do 
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artista oleiro é reapresentada em off, explicita a escolha de sua profissão, a tradição em 

nome do patronímico: “E por isso eu achei que “nois”devia, minha família, eu com 

meus irmãos, devia continuar com estilo de trabalho de meu pai...” – a sequência corta 

para outro plano mais aberto, revelando a fachada da tapera, a matéria terrosa com o 

qual modela sua estátua, já adormecida à solidez do tempo, constitui as paredes da 

construção, tijolos à mostra, gaiolas de pássaros dependuradas em pregos ao alto. Outra 

vez, sua voz em off: “Prefiro abandonar a arte do que modificar o trabalho...” – a 

montagem corta para o cenário da oficina, o oleiro sentado ao chão, quase de perfil, 

prepara-se para aplicar seu carimbo ao boneco recém modelado, ao fundo, uma precária 

mesa, duas estantes com diversos bonecos nelas acondicionados, segue a voz de 

Vitalino em off: “... quero continuar, sempre, aquele ritmo de trabalho dele. Mostrando 

o que foi a arte dele para o mundo, como se diz... “mermo” assim, continuar no estilo 

de trabalho de meu pai, e era o verdadeiro, a verdadeira cerâmica, o verdadeiro 

trabalho era aquele. Ele tinha um dom da natureza, né? Que um não tem, os outros 

todos vieram... depois dele eu considero tudo aluno dele, discípulo dele. E o professor 

dele foi a Natureza mesmo” – diz o herdeiro da tradição, justificando a atividade 

artística de seu pai como um presente divino, enquanto na sequência de quadros da 

montagem, apresenta-se diferentes detalhes da modelagem no barro, signos do universo 

sertanejo do cangaço - as vestes do cangaceiro representado, os detalhes de suas armas - 

, enquanto a voz do canção prossegue seu relato mítico: “E a força pernambucana, para 

o sertão foi levada, essa se aproximou da sua pobre morada, mataram até o pai dele e 

lá não deixaram nada. Botaram fogo em cercado, e arrombaram o açude, e foi 

Lampião por isto, foi tomar outra atitude, praticar muita miséria e de ser contra a 

virtude. Lampião praticou tudo o que brigou contra a policia, atacou vários 

fazendeiros, usou de marcha milícia, a matéria acabou-se e resta somente a notícia. 

Natural de Pernambuco que em Nazaré nasceu, o Riacho do Navio, pois é lá o berço 

seu, ô se vai Lampião e nunca mais apareceu. Morreu e ficou escrita, a bela 

propaganda, se vê em vários folhetos, seu retrato aonde anda, com um mosquetão na 

mão e com um bisaco de u’a banda” – a canção torna explícito o trágico do mito; a 

repreensão social da insubordinação à disciplina do Estado, das instituições, dos 

poderes, de fato ultrapassa a diegese do lírico cancioneiro, reifica-se na moral, nos 

costumes, na subserviência dos sujeitos aos dogmas religiosos e às designações de 

poderes políticos e econômicos, como também alerta a respeito dos processos de 

apropriação e renovação do imaginário social e das significações. Por transcendência de 
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arquétipos historicamente instituídos à manutenção do sentido hegemônico, os sistemas 

de significação e figuração atuam na reprodução das formas simbólicas e da estrutura 

narrativa de sujeitos miticos, que ao longo do tempo, sedimentam exemplo de conduta, 

institucionalizando o drama de um como projeção da existência trágica de muitos. 

No progresso narrativo do documentário, a voz (over) de Vitalino Filho  concebe 

sua teoria de mercado: “O artista trabalha porque tem aceitação, porque o povo gosta, 

porque o povo quer, né? Quer dizer, se eu “trabaiasse” pra ficar com todo o trabalho 

meu, eu parava, eu não ia, trabalhar pra que? A arte não é do artista, é do povo. A 

situação de venda é péssima, na minha opinião, e talvez de mais alguns de meus 

colegas de arte. Porque, “nóis” fica mantendo só uma tradição, uma coisa, quase sem 

condições de continuar a arte. Comigo mesmo tem acontecido de eu pegar a feira, 

como essa feirinha de Caruaru, que sempre é a minha feira, e eu não vender um boneco 

sequer. E isso aí, é uma parte que o artista tem que sentir isso, tomar uma providência 

necessária enquanto é tempo, porque depois, “seje”tarde demais” – conclui Vitalino, 

com a imagem de seus bonecos apreciados pelo público. A voz do locutor proclama: “O 

artista popular não sabe que já é tarde demais, que seu produto terá cada vez menos 

lugar no novo mercado. No entanto, sua vida como sua obra, são testemunho de uma 

consciência trágica que não se entrega” – a montagem apresenta transição em corte-

seco para um enquadramento quase frontal de um forno à lenha, seguido de seu plano 

frontal e close de chumaços de fumaça enquanto a canção reconduz a recepção ao elo 

empático com o personagem mítico. 

Se a atuação de Sarno como montador do filme que dirigiu possui alguma 

relevância quanto aos indícios de sua poética, verifica-se que sua escolha política à 

corrente filosófica do materialismo histórico não é vã. Muitas vezes acusado de 

falacioso método de análise e abordagem à realidade, as contradições expostas em suas 

descrições das distintas fases do progresso em estágio de desenvolvimento capitalista 

respondiam por certo, às leis da mecânica clássica newtoniana, com as quais o jovem 

Marx deu seguimento ao projeto teórico iniciado com sua tese sobre o materialismo 

atomístico de Demócrito, objetivando uma causalidade macanicista, traduzida por 

igualdade ou equivalência de grandezas numéricas. Cita-se: 

 

mecânica, precisamente porque supõe uma proporcionalidade das 

escalas de grandeza entre o antes e o depois, entre a subida e a 

cescida, entre a causa e o efeito do movimento. Se as massas 

(humanas) entram em movimento, na Alemanha, no século XVI, sob a 

bandeira protestante, é que elas são impulsionadas por forças 
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econômicas igualmente ‘massivas’, pois só massivo pode deslocar 

massivo. Subentendido: quantidade de movimento = quantidade de 

matéria (DEBRAY, apud, SILVEIRA, p. 12, ainda no prelo) 

 

 

Assim, as configurações dos estágios das civilizações capitalistas, em tese, 

deveriam portanto, co-responder à mudanças físicas mecânicas, passíveis de matemática 

constatação formal
102

. Não um erro metodológico, mas correspondência ao realismo 

teórico aristotélico que tantas vezes exige a ciência, a fim de validar seu saber 

acadêmico. Com a mudança do paradigma da física contemporânea, desde as 

especulações teóricas  da relatividade eistiniana e adesão das teorias quânticas e dos 

processos de não equilíbrio físico-químicos, percebeu-se que a renovação dos 

pressupostos do materialismo histórico era, além de possível, necessária, adquirindo por 

fim, outro horizonte teórico, a saber, o símbolo, mítico. A renovação do materialismo 

histórico deve levar em consideração o jogo de tensões e disputas na micro-física do 

poder, as questões relativas aos conflitos no campo intersubjetivo, a no simbolismo da 

realidade figurativa e no imaginário social, campo de percepções que os documentários 

de Sarno, inadvertidamente ou não, oferecem ricos e fecundos exemplos. 

Os Imaginários (1970), por sua vez, documentário finalizado um ano após 

Vitalino, Lampião, apresenta de maneira mais abrangente a tradição nordestina de 

ofícios das artes plásticas populares de dar forma à causos e contos famigerados
103

 a 

                                                 
102 No original: Regis Debray, Critique de la raison politique. Paris: Éditions Gallimard, 1981, 

ver o cap. III, “L’anatomie d’une illsuion”, p. 154-157.  
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 A escolha do neologismo famigerado não é vã, trata-se de termo criado por J. Guimarães Rosa, para o 

conto homônimo publicado pela primeira vez no livro Primeiras Estórias, e se presta a ilustrar a conduta 

temerária de personagens que em muito habitam o imaginário sertanejo nordestino em narrativas de 

cordéis. O conto de Guimarães Rosa apresenta o relato de um sujeito - Damázio, dos Siqueiras – “desse 

tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma. Mas avessado, estranhão, perverso brusco, podendo 

desfechar com algo, de repente, por um és-não-és” (GUIMARÃES ROSA, p. 13, 1988) - acompanhado 

de três outros, que vão à casa de um reconhecido instruído, sujeito de culta verborragia pelas redondezas, 

a fim de que este lhes explicite, o significado do termo famigerado: “— "Vosmecê agora me faça a boa 

obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado... faz-

megerado... falmisgeraldo... familhas-gerado...?” (ibid, p. 13), pergunta prontamente, Damásio – “O feroz 

de estórias de léguas, com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo. Constando também, se 

verdade, que de para uns anos ele se serenara — evitava o de evitar. Fie-se, porém, quem, em tais tréguas 

de pantera? Ali, antenasal, de mim a palmo!” (ibid, p. 13), assim referencia ao personagem em questão, a 

voz subjetiva do narrador - , fazia pouco tempo, foi assim chamado por um funcionário do Governo que 

havia andado nas proximidades, e por não conhecer o termo, temia que lhe fosse ofensa. Eis a descrição 

que o narrador oferece do feroz visitante ao momento que lhe interpelara: “Carregara a celha. Causava 

outra inquietude, sua farrusca, a catadura de canibal. Desfranziu-se, porém, quase que sorriu. Daí, desceu 

do cavalo; maneiro, imprevisto. Se por se cumprir do maior valor de melhores modos; por esperteza? 

Reteve no pulso a ponta do cabresto, o alazão era para paz. O chapéu sempre na cabeça. Um alarve. Mais 

os ínvios olhos. E ele era para muito. Seria de ver-se: estava em armas — e de armas alimpadas. Dava 

para se sentir o peso da de fogo, no cinturão, que usado baixo, para ela estar-se já ao nível justo, ademão, 

tanto que ele se persistia de braço direito pendido, pronto meneável. Sendo a sela, de notar-se, uma jereba 

papuda urucuiana, pouco de se achar, na região, pelo menos de tão boa feitura. Tudo de gente brava. 
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participar da fabulação coletiva, resguardando a configuração arquetípica da diegese do 

mito e seus personagens através de processos de modelagem da matéria informe – hilé, 

madeira disponível à manipulação técnico-poética
104

. Os artistas plásticos populares, 

nomeadamente imaginários, no contexto nordestino, ainda em meados da década de 

1960, eram a condensação do sentido de sua atividade na paisagem antropo-social de 

relações de produção e da vida cotidiana tradicionais. Com ele e nele – o artista plástico 

popular -, as projeções intencionadas dos sujeitos – e de si próprios, já que imersos ao 

drama do contexto - ao tecido imanente da realidade, fossem fenômenos naturias ou 

sociais, adquiriam formas visuais, plasmando, até então, o invisível, que vai reintegrar-

se ao mundo, a realidade figurativa do contexto cultural, fomentando o nexo das 

significações responsáveis pela transmissão de valores e idéias, alimento para a 

vitalidade do imaginário social, no qual a imaginação individual se ampara na medida 

em que as referências partilhadas vão balizar o comportamento dos sujeitos de um 

mesmo grupo ou comunidade. 

Se em Viramundo, os sujeitos entrevistados não falavam de si, de suas 

particularidades, apresentando indícios de suas visões de mundo – suas inconscientes 

cosmo-viõses, sua subjetividade, traduzidas em proposições - no documentário Os 

                                                                                                                                               
Aquele propunha sangue, em suas tenções. Pequeno, mas duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Sua 

máxima violência podia ser para cada momento” (ibid, p. 13) – a descrição do fenótipo do sertanejo, 

implícita em sua baixa estatura, em sua constituição física compacta mas robusta. Ao termino da 

narrativa, ao saber do significado do termo, “— Famigerado é inóxio, é "célebre", "notório", "notável"...” 

(…) “— Famigerado? Bem. É: "importante", que merece louvor, respeito...” (ibid, p. 13), explica o 

narrador -, Damásio, já sem a inquietação anterior, parte novamente paras as brenhas o sertão. Ver: 

GUIMARÃES ROSA, João, Primeira Estórias, Editora Nova Fronteira – Rio de Janeiro, 1988. 
104

 Segundo o filósofo Vilém Flusser, a palavra matéria, consiste numa tentativa dos romanos em traduzir 

para o latim o termo grego hylé. Originalmente, hylé significa madeira, desse modo, a palavra matéria 

deve significar algo similar, o que sugere a palavra espanhola “madera” (Flusser, p. 23, 2010). Todavia, 

para os gregos, hylé não era um termo utilizado para designar a madeira em geral. O termo designava a 

madeira estocada pelos carpinteiros. Portanto, um termo que expressava oposição ao conceito de “forma” 

(a morphé grega). Hilé significava algo amorfo” (ibid, p. 23). Nesse sentido, o mundo dos fenômenos – 

das aparências, é uma “geléia amorfa, e atrás desses fenômenos encontram-se ocultas as formas eternas, 

imutáveis, que podemos perceber graças à perspectiva supra-sensível da teoria” (ibid, p. 23). O mundo 

dos fenômenos (o mundo material) é uma ilusão e as formas que se encontram para além da ilusão (o 

mundo formal) são a realidade (ibid, p. 23-24). A oposição hilé-mophé (matéria-forma) torna-se ainda 

mais evidente seguindo a tradução proposta: “a palavra matéria (Materie) por “estofo” (Stoff). A palavra 

“estofo” é o substantivo do verbo “estofar” (stopfen). O mundo material (materielle Welt) é aquilo aquilo 

que guarnece as formas com estofo, é o recheio (Fülsell) das formas. Essa imagem é muito mais 

esclarecedora que a madeira entalhada que gera formas, porque mostra que o mundo “do estofo” 

(stoffliche Welt) só se realiza ao se tornar preenchimento de algo. A palavra francesa que corresponde a 

“recheio” (Fülsell) é farce, o que torna mais possível a afirmação de que, teoricamente, todo material 

(Materielle) e todo estofo (Stoffliche) do mundo não deixam de ser uma farsa. Com o desenvolvimento 

das ciências, a perspectiva teórica entrou numa relação dialética com a perspectiva sensória (“observação 

– teoria – experimento”), que pode ser interpretada como a opacidade da teoria. E assim se chegou a um 

materialismo para o qual a matéria é a realidade. Mas hoje em dia, sob o impacto da informática, 

começamos a retomar ao conceito original de “matéria” como preenchimento transitório de formas 

atemporais (ibid, p. 24). Ver: O mundo Codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São 

Paulo: Cosac Naify, 2010. 
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Imaginários, apesar da continuidade da voz do locutor – narrada pelo ator Oton Bastos 

– pretender ser detentora de um saber antropológico expresso em seu discurso, tal como 

em Vitalino, Lampião – e resguardar o rigor epistemológico da ciência sociológica da 

época, tomando o sujeito criativo por artesão -, as reflexões do artista plástico popular 

Walderêdo Gonçalves, vêem a consttuir, como estratégia do discurso que pretende 

Sarno, também a voz do saber, no processo da montagem já supracitado. Com uma 

cartela de letreiramento composta de formas visuais figurativas referenciadas na 

tipologia das legendas de xilogravuras que ilustram os tradicionais livretos de cordéis, o 

documentário tem início com um trilha sonora em melodia de uma rabeca. Ao primeiro 

quadro fílmico, apresenta-se três homens trabalhando no pátio de uma tapera, a voz do 

locutor (em over, off) explicita dados gerais sobre o contexto a ser representado no 

produto audiovisual: 

 

Voz do locutor: “Os romeiros que chegavam de todo o Nordeste ao 

Juazeiro do Padre Cícero, encontravam seus primeiro imaginários. 

Cabia-lhes desde o início, dar forma a personagens místicos ou 

violentos, cuja vida ou comportamento eram tidos por todos como 

exemplares. Os imaginários não escolhiam seus modelos, aceitavam 

os modelos propostos pela coletividade. A eles cabia apenas, 

materializar na madeira, a imagem de personagens cujo 

comportamento humano era tido por todos como digno de imitação e 

admiração. Curvavam-se não apenas aos temas que lhe eram 

propostos pela nova comunidade, como deviam adequar sua 

habilidade manual ao gosto estético deste mercado. Hoje, retratando 

ex-cangaceiros como fazem José Duarte e José Ferreira, ou fazendo 

oratorios como Manuel Lopes, os imaginários que sobraram, atendem 

a uma demanda crescente do turismo. Dificilmente suas imagens são 

adquiridas pela população local, ou pelos romeiros que preferem os 

produtos de gesso” 

 

A sequência fílmica mostra o trabalho manual do artista popular e seus 

auxiliares, especificamente do mestre Noza (Inocêncio Medeiros da Costa Nick, nascido 

em Itaquatiringa, Pernambuco, 1887), “o mais conhecido dos imaginários”, diz a voz do 

locutor. Enquanto a perspectiva cinematográfica explora uma composição em sequência 

de planos médios e primeiros planos, oscilando entre a apresentação do espaço da 

oficina, os detalhes do trabalho manual e as feições de Noza, assim explicita a locução 

ao seguimento da situação contextual da produção tradicional de imagens por trabalho 

manual: “é fácil verificar a sua pronta submissão ao mercado. Não mais usará a lixa, 

nem tingirá as imagens como era do gosto dos antigos romeiros… “ – transição em 

corte seco na sequência fílmica para um primeiro plano do rosto de Noza, suas feições 
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marcadas pelo tempo, sua concentracão no trabalho manual. Segue o locutor: “O talho a 

canivete, sem nenhum outro tratamento, é exigência fundamental de turistas em busca 

do que julgam ser mais rústico” – sutil apresentação de certa lógica de intervenção 

social – ideologia -, não mais apenas como projeção da subjetividade dos sujeitos ao 

domínio da religião, mas como afirma P. Ricoeur, “com a ciência e a tecnologia, desde 

que mascaram por detrás a sua pretenção à cientificidade, sua função de justificação, 

relativamente ao sistema militar-industrial do capitalismo avançado” (RICOEUR, p. 85, 

2008); a lógica da indústria cultural, orientada às produções do moderno espetáculo 

midiático, sob influência da estrutura de produção capitalista, mais precisamente, de 

referências norte-americanas, do setor hollywodiano e da Broadway, já consolidara no 

Brasil, em meados dos anos de 1950, nos contextos urbanos do Sudeste, a reprodução 

destes formatos (ORTIZ, 2006), favorecendo a tipificação paródica – muito explorada 

pelo Cinema Marginal, mas já encontrada desde a década de 1950 com as 

pornochanchadas -. A dualidade entre o moderno e o arcaico - em sua roupagem 

tradicional -, evidência que reforça o entendimento do drama trágico no contexto 

nordestino, já que por formação do imaginário social – a saber, em instácia nacional -, 

os turistas de diferentes partes do país e da região Nordeste, reafirmam tensões externas 

àquele mesmo contexto que visitam, coagindo as práticas, e consequentemente, as 

mentalidades, à tragédia do mito; o rústico como signo do Nordeste, associa-se ao 

precário do estado de necessidades da pobreza e fundamenta-se ancorado em formas e 

processos culturais que a ideologia hegemônica representa e coage a ser imutáveis, o 

Nordeste como campo de barata mão-de-obra para o financiamento da industrialização 

das regiões metropolitanas do Sudeste. 

Na continuidade narrativa, enquanto a sequência fílmica retrata o trabalho na 

oficina do mestre Noza - eixo da câmera em plongée, uma mulher prepara uma peça de 

madeira para futuro entalhe -, a locução acentua: “Dedicados a uma tarefa quase 

mecânica, e atendendo ao seu novo mercado, os imaginários de hoje, ainda trabalham 

com modelos e forma obsessivas do Nordeste tradicional”. – a câmera, ainda em eixo 

plongée, faz uma panorâmica em rotação pelo cômodo, mostrando todo o cenário e os 

trabalhadores na oficina, retoma a imagem do mestre Noza -. Continua o locutor: 

“Porém hoje, muito mais que antes, sua tranquilidade esconde profunda contradição, sua 

concepção individual do mundo, nem sempre está de acordo com o significado real de 

sua própria ação, a imagem” – nesse trecho, interessante perceber que o autor, conivente 

com o saber antropológico presente na narração do locutor (voz do saber), referencia o 
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termo imagem à dupla significação; ao que se pode considerar, o suporte material 

informado por ação da técnica, como também a forma símbolica em tal suporte 

figurativamente representada, que por sua vez, caracteriza a função do antigo eidolon, 

objeto figurativo de adoração ao encantamento no culto religioso – já demarcado por 

Debray, Benjamin e Francastel -, mas que caracteriza também o fenômeno de 

apreciação estética – da arte -, do qual, pode resultar a fetichização, foco da projeção-

identficação nas formas visuais dos famigerados personagens que se tornam arquétipos 

culturais do contexto de vida do sertanejo nordestino; os sujeitos reconhendo-se na 

valentia dos personagens do mito, na ousadia insubordinada dos cangaceiros, na amuada 

conduta dos santos, misto de conformismo e resistência na continuidade do existir 

imersos ao desafio do contexto. 

Segue a montagem; primeiro plano de um modelo entalhado, aparentemente 

uma representação de Antônio Conselheiro, enquanto a música de fundo, até então uma 

melodia tocada em rabeca, cede lugar por transição do áudio para um canto gregoriano 

em sobe som – transição em corte-seco para uma panorâmica da esquerda para direita, 

uma prateleira mostrando muitos oratórios, santos, cangaceiros, representações do Pe. 

Cícero, todos entalhados em madeiras de diferentes tons. Ainda com a imagem das 

peças entalhadas preenchendo o quadro fílmico, tem início a fala do gravador (assim 

nomeado na cartela do documentário) Walderêdo Gonçalves, em voz over (ou off), o 

canto gregoriano como trilha sonora: “Eu estudo a Bíblia, ai tomo… pelo que eu leio, 

desenho a figura correspondente ao que leio…” – corte-seco para uma mão em 

primeiríssimo plano, desenhando uma cena bíblica a lápis num papel -, “… depois 

então, faço a “interpetração” sobre aquele quadro, né? – Isso, né, eu “interpetro” o 

seguinte, né? São João, com sua alta visão, prevê o futuro, né? Preveu, que havia de 

advir inúmeras religiões, umas adversárias das outras, né? Então, haveria de chegar 

um tempo em que todas as religiões se congregariam a uma só…” – neste trecho, a 

imagem mostra a ilustração no papel em estado mais avançado, um personagem 

masculino sentado ao trono, enquanto o artista apaga e refaz o pé direito da figura que 

desenha -, “… exemplo, né, a figura semelhante a pedra de jaspe, correspondendo à 

Igreja Católica, a qual, foi montada sobre a pedra, né? E as demais, então, diante de 

seu trono, né?” – neste trecho, enquanto o quadro mostra um primeiro plano da 

ilustração no papel, a ponta do lápis escreve “ante o trono de Deus”, à esquerda do 

personagem figurado em desatque, em carcateres cursivos.  



197 

 

Na sequência da montagem, um corte para enquadramento frontal da 

ilustração,nela se vê também a palavra Apocalipse, o trono e o personagem sentado - 

uma representação de São João -, encontram-se em destacado tramanho em relação às 

outras figuras humanas igualmente sentadas em tronos ao fundo e que se perfilam até a 

lateral, atingindo assim, o primeiro plano da gravura, mas permancendo em menor 

tamanho que a figura central. A trilha sonora, já em mais alto volume, reproduz um 

canto religioso não identificado, moderno, um côro que exalta a plavra santo repetidas 

vezes. A câmera faz leve movimento, deslocando a visualização do quadro para a borda 

inferior do papel em que desenha o artista, focando sua assinatura, em caracteres 

caligráficos; “Walderêdo Gonçalves – Crato – Ceará”.  

Interessante notar que a figura desenhada por Walderêredo, esboço da futura 

xilogravura, apresenta uma construção geométrica de perspectiva diferenciada à 

perspectiva artificialis em voga na cultura centro-européia deste o Renascimento. A 

representação figurativa de Walderêdo, enfatiza senão, a perspectiva de espaço 

descontínuo, não realista, como ja enfatizara P. Francastel a respeito das representações 

figurativas do espaço plástico que antecede a revolução da perspectiva de ponto de fuga 

central. A figuração de São João, sentado em seu trono, mesmo que ao cenário da 

ilustração, no espaço plástico que representa, é ultrapassada por fileiras de outros tronos 

com homens neles sentados, uma estrutura de formas que aparentemente partem do 

fundo do espaço figurado na ilustração, atingem o plano da figura central, para então, 

ultrapassá-la, alcançando um primero plano, mas sem nunca sobrepor a destacada 

representação que tem a figura central, que por sua vez, ocupa majoritariamente o 

perímetro na superfície da folha de papel, não somente por sua extensão de 

cumprimento, mas por sua maior significação ao imaginário do artista popular, que 

inspira e transpira o imaginário social.   

A próxima sequência fílmica apresenta o mestre Walderêdo preparando uma 

chapa de madeira, nela será gravada o desenho feito a lápis. O enquadramento é distante 

da total lateralidade cerca 45 graus; o artista sertanejo, mostrado em atividade de 

aplainamento da chapa de madeira, sopra o pó que dela se desprende no processo da 

lixa. Enquanto a sequência fílmica segue, outra vez sua voz surge como over (off): 

“Não creio na existência da alma, nesse negócio de ter um céu, um inferno, um 

purgatório, não! Religião… religião, política e futebol são como esses analgésicos, né? 

Um se dá com um, um se dá com outro, um se dá com outro, é assim né?” – neste 

trecho, a montagem fílmica corta para o quadro do trabalho manual de Walderêedo, a 
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fixação do papel sobre a chapa de madeira na qual se fará o decalque da ilustração -. 

Segue sua voz rouca: “Eu só creio na matéria, e na Natureza, o Deus único é a 

Natureza, que faz e desfaz, e tudo se tranformando numa coisa e outra, né? Os corpos, 

se transforma em inúmero outros corpos, né?” – aqui, corte-seco para o processo de 

riscar, outra vez a lápis, o decalque da ilustração já transferida para a chapa de madeira, 

retorna a trilha sonora do canto gregoriano -: Em sobreposição sonora, diz: “É por isso 

que o sustenta nosso corpos é… é o… esse átomo né? O átomo que é composto de 

milhares de megatons, né?” – a montagem corta para detalhe do entalhe da ilustração 

na madeira, plano detalhe da ponta da lâmina ferindo sulcos na peça, mudança súbita da 

trilha sonora do canto gregoriano para uma música de mais rápido andamento - não 

identificada, mas que em muito se assemelha à canções do estilo da Jovem Guarda.  Ao 

som da canção, música contemporânea, com instrumentos como guitarra e baixo 

elétricos, a sequência fílmica mostra os avanços do entalhe da ilustração na madeira, os 

detalhes da retirada de pequenas porções da matéria informe, compondo pouco a pouco 

a matriz em baixo relevo para a xilogravura em produção. 

Súbito, a montagem corta para um plano lateral, o quadro fílmico revela 

Walderêro já finalizando o entalhe da peça que desenhara a pouco, sobre uma mesa, 

outras chapas de madeira já entalhadas, matrizes de outras xilogravuras. O artista pára, 

por breves segundos, retira o suor de sua testa, inala rapé – sequência perceptivelmente 

ensaiada. Na extensão da sequeência, segue sua fala em voz over, enquando há transição 

da trilha sonora da canção (estilo jovem guarda), outra vez, ao canto gregoriano. O 

artista comenta sua relação com o mercado: “Eu digo a você quero um quadro, eu quero 

vê esse quadro do Apocalipse…” – diz Walderêdo, como que imitando o pedido de um 

cliente: “Eu vou fazer, a minha intenção é só fazer o quadro e entregar, e receber meu 

dinheiro, somente este né? É interesse do povo, e o povo me procura, e eu que vivo 

disso, né? Tenho que fazer como um meio de comercio, né? Só pra ir tendo minha 

sobrevivência… ”, - neste trecho, o quadro fílmico mostra em primeiro plano a atividade 

de amolar o estilete, seguido do corte de arestas na lateral da chapa de madeira -: “Né 

com a finalidade de propagar cada vez mais a religião não!”, enquanto a trilha sonora 

faz uma rápida transição do canto gregoriano para uma canção de Luiz Gonzaga, 

intulada Nordeste Pra Frente – sutil sarcasmo do diretor, acentuando a contestação da 

tipificação de todo sertanejo como alienado devoto.  

Com ênfase aos processos de industrialização tardios do Nordeste, Sarno 

também realiza uma partilha intersubjetiva ao compor o lírico no documentário Os 



199 

 

Imaginários; evoca, pois, a voz de um reconhecido cantador popular aclamado nas 

graças da indústria cultural, a voz de Luiz Gonzaga anuncia: “Sr. réporter já que tá me 

entrevistando, vá anotando pra botar no seu jornal, que meu Nordeste tá mudado, 

publique isso pra ficar documentado. Caruaru tem sua Universidade, Campina Grande 

tem até televisão, Jaboatão fabrica jipe à vontade, lá de Natal já tá subindo 

foguetão...”, neste trecho da canção, rápida transição outra vez para o canto gregoriano, 

enquanto a sequência fílmica apresenta Walderêdo finalizando a matriz em madeira da 

xilogravura, retoma sua voz em off: “Costumo vender as matrizes, né? Nem sempre 

costumo receber encomendas, né? Pra Universidade Federal da Bahia, pra 

Universidade Federal do Ceará, né?  - o plano fílmico mostrando a habilidade de 

entalhar do artista, que sutilmente vai texturizando a superfície da chapa de madeira 

com inúmeros sulcos provocando um efeito visual de rugoso pontilhismo:  “No início 

me falaram que eu teria direito aos direitos autorais, mas também nunca procurei, 

nunca cogitei nem saber como são esses direitos autorais, nem se isso tá rendendo 

alguma para o mal...” – a montagem corta para o plano detalhe da matriz já entalhada, 

movimento panorâmico de cima para baixo do quadro fílmico, focando toda a ilustração 

-. O artista popular, explicita suas práticas cotidianas para a aquisição de víveres, tal 

qual muitos mestre da artes plásticas centro-europeus, suas atividades ao trabalho 

manual não se limitam ao luxo da imagem: “Eu sei que eu me viro de toda forma, não 

vivo exclusivamente da xilogravura não, pego um serviço de pintura prédio, um 

caiamento, uma fundição, mas fosse só xilogravura...” – a montagem apresenta um 

quadro da matriz em madeira sendo percorrida por um rolo embebido de tinta -. Segue a 

voz de Walderêdo: “Mas fosse só xilogravura, minha família já teria morrido de fome, 

né? Agora se acontecesse deu viver por ai a fora, fazendo exposições por ai, aqui e 

acolá, vendendo cópias e mais cópias, então poderia ser que desse algum resultado 

financeiro, né?? Mas isso nunca tentei, tenho medo do fracasso, né?” – a montagem 

apresenta o mestre no ofício da prensa, produzindo com a matriz em madeira 

reproduções da xilogravura. O enquadramento é frontal, Walderêdo veste uma camisa 

branca, contrastando contra o fundo escuro de sua oficina, suas ações são comedidas, 

quase que delicadas ao fazer deslizar o grande cilindro de metal sobre a chapa em que a 

matriz de madeira e o papel para a cópia se encontram em repouso.  

Ao manejo da prensa, retira o papel já com a ilustração impressa e o observa – toda esta 

sequência com a trilha sonora do canto gregoriano. O plano muda, o quadro fílmico 

apresenta uma das copias da xilogravura, a trilha sonora do canto gregoriano, agora em 
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sobreposição com a canção de Luiz Gonzaga, uma vez mais, o sarcasmo do diretor: “E 

ainda diziam que o meu Nordeste não ia pra frente”, na voz do cantor (Luiz Gonzaga). 

A imagem no quadro, logo cede lugar à detalhes da ilustração em xilogravura, enquanto 

a voz da canção, em queda de volume, é sobreposta pela narração do mestre Walderêdo, 

ele recita a passagem bíblica na qual referenciou seu último trabalho artístico, 

Apocalipse, cap. IV:  

Diz-se: “... olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu: e a primeira voz, 

que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas 

que depois destas devem acontecer depois destas, e logo que arrebatado em espírito, e 

ante o trono que estava colocado no céu, e sobre o trono se achava alguém sentado. E o 

que estava sentado, era em aspeto semelhante a pedra de jaspe e da sardônica, e ao 

redor do trono estava um arco-íris, semelhante a vista a uma esmeralda. E ao redor do 

trono, outros vinte e quatro tronos menores, e sobre estes vinte quatro tronos, vinte e 

quatro anciões sentados, tingidos de vestes brancas, e em suas cabeças coroas de ouro. 

E do trono saiam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do torno ardiam sete 

lâmpadas, as quais são os sete Espíritos de Deus e em face do trono, havia como que 

um mar de vidro, semelhante um cristal, e no meio do trono, e ao redor, quatro animais 

cheios de olhos, por diante e por detrás” – extraído do documentário.  

Interessante a este trabalho, notar que enquanto acontece a narração da passagem 

bíblica, a seqüência de imagens apresenta detalhes da xilogravura recém produzida, e de 

outras, supostamente, as matrizes já previamente mostradas sobre a mesa na oficina do 

artista. Durante um rápido jogo de planos, com a voz de Walderêdo ao fundo, surgem 

figuras e escritos – tipografia cursiva, entalhada manualmente -, com legendas como; 

em tipografia, “os três anjos vingadores”; um grupo de anjos tocando trombetas; a 

representação de um dragão, acompanhado de sua legenda, “o dragão”; uma figuração 

do diabo – tipicamente humanóide associado às formas zoomórficas, acompanhando de 

perto a um ancião, com a legenda “a epístola Smirna”; novamente em tipografia, “a 

Epístola de Sardes”, seguido da frase em latim “fili, redemptor mundi, Deus”, procedido 

do texto “Epístola de Pergamo”. O documentário finaliza com uma sequência de 

distintas imagens da figuração historiográfica do Cristo, justapostas, mas que 

contrariamente à justaposição de imagens mais corriqueira da montagem intelectual (ou 

dialética), o sentido não é um outro, senão o mesmo, o da comunicação e da transmissão 

de idéias e valores através do simbólico, da palavra e da imagem, respectivamente, uma 

primeira ilustração do nazareno em ato comunicação ao seus discípulos apóstolos e, a 
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segunda, a representação simbólica da contundência e intensidade do verbo encarnado 

na inspiração do sagrado, da linguagem, a saber, a palavra de Deus, cujo avatar é a 

deidade encarnada do Cristo na composição de sua figura tendo uma lâmina que lhe sai 

da boca em lugar da língua
105

 – pode-se ver ainda, sete castiçais em volta da cena, 

enquanto a mão direita do nazareno pousa soobre uma flutuante cabeça – sem figuração 

do corpo -, que pode-se deduzir, do apóstolo João. O sentido muda bruscante sob 

ordenação da montagem, quando surge a representação figurativa de um dragão em que 

se lê o numeral 666 em sua testa, a besta do apocalipse, ao senso comum, o anti-cristo, a 

saber, recorrente símbolo de significado zoomórfico quando da interpretação de 

manifestações de revolta contra uma tradição instituída desde comunidades de antigas 

culturas, em se que preserva o antropocentrismo do grupo que erige o mito na figura do 

herói, enquanto a identidade de seus inimigos e adversários é associada na animalizada 

representação da fera
106

. 

                                                 
105 "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra 

até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do 

coração." Hb. 4:12. Ver  igualmente a descrição da cena atribuída ao apóstolo João: “E ele tinha na sua 

destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol, 

quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua 

destra, dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o ultimo” (Apocalipse 1:7-17). 
106

 Na Mesopotâmia, no periodo da antiguidade, o mitólogo M. Eliade, expõe a crença do mito criador 

dos habitantes daquele território, quando do combate de um héroi mítico  (Markud), ao enfrentamento e 

derrota da fera draconiana em celebrações ritualísticas; “a Criação do Mundo, na Mesopotâmia, era 

ritualmente repetida por ocasião das Cerimônias do Ano Novo (akîtu). Uma série de ritos reatualizava o 

combate de Marduk contra Tiamat (o Dragão que simboliza o Oceano primordial), a vitória do Deus e sua 

obra cosmogônica” (ELIADE, p. 38, 2000). Já, na aculturação da narrativa do héroi, divindade solar, por 

povos israelitas, assim descreve o Pe. Jorge Simões Jorge: “Os israelitas também conservaram a ideia do 

dragão monstruoso da Tiamat babilónica. No poema Enuma Elish, o deus supremo, Marduk, Tiamat, e 

faz o mundo do seu corpo. Esta luta mítica também se encontra nos textos hebreus, no Salmo 74,14: "Tu 

aniquilaste a cabeça do Leviatã". Se o nome foi mudado, o tema mítico continua sendo o mesmo. Por 

mais importante que seja esta diversidade nos relatos da criação babilónica e judeu-cristã, a diferença é, 

apenas, fenomenológica. No poema babilónico, Marduk cria o mundo do corpo de Tiamat. Já no mito de 

Israel, não se encontra a matéria de que Deus criou o céu e a terra. No entanto, num outro relato, Iahweh é 

tido como o oleiro que faz o corpo do primeiro homem de argila (Gn 2,7). Os egípcios tinham a mesma 

concepção sobre seu deus Knum” (JORGE, p. 45-46, 1998). Quanto a mitologia cristã, ao reinado do 

Anticristo, Eliade explicita a subversão social que compreende a forma simbólica do dragão não só ao 

adversário do instituído e da tradição, como um grupo inimigo, mas toda transformação que desordene o 

ordenado, mesmo que por cataclísmicos fenômenos da natureza: “O reinado do Anticristo equivale, em 

certa medida, a um retorno ao Caos. Por um lado, o Anticristo é, apresentado sob a forma de um dragão 

ou de um demônio, o que lembra o antigo mito do combate entre Deus e o Dragão. O combate teve lugar 

no princípio, antes da Criação do Mundo, e será novamente travado no Fim. Por outro lado, quando o 

Anticristo for considerado o falso Messias, seu reinado representará a total subversão dos valores sociais, 

morais e religiosos; em outros termos, o retorno ao Caos. No decorrer dos séculos, o Anticristo foi 

identificado com diferentes figuras históricas, desde Nero ao Papa (por Lutero). É importante sublinhar 

um fato: alguns períodos históricos particularmente trágicos foram considerados como dominados pelo 

Anticristo — mas sempre se conservou a esperança de que seu reinado anunciasse ao mesmo tempo a 

iminente vinda do Cristo. As catástrofes cósmicas, os flagelos, o terror histórico, o triunfo aparente do 

Mal, constituíram o síndrome apocalíptico, que deveria preceder o retorno do Cristo e o millennium” 

(ELIADE, p. 59, 2000). E ainda Jung, afirma: “Símbolos nefastos são bruxa, dragão (ou qualquer animal 

devorador e que se enrosca como um peixe grande ou uma serpente) (JUNG, p. 92, 2000). Ver: ELIADE, 
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Se a produção de imagens em diferentes suportes materiais transmite idéias e 

valores, ao cultivos das mentalidades e ao desenvolvimentos das práticas no contexto, é 

na conduta ritualizada cotidiana em que a máscara ideológica assume feições humanas. 

Os documentários Casa de Farinha (cor, 1970) e O Engenho (cor, 1970), são ambos 

voltados para a produção tradicional e não-industrial da benfeitoria de produtos 

agrícolas para a obtenção de víveres e sustento. Sarno evoca a força da montagem como 

elemento constitutivo do filme, acompanhada do apelo empático da trilha sonora, 

explorando também o som direto dos ruídos captados decorrentes do trabalho humano 

registrado e do uso de suas ferramentas. Gravados em apenas um dia, ambos os 

docuemtários apresentam indício de uma poética do ao vivo, do improviso, exigida 

simultâneamente na feitura da captação de imagens para o produto fílmico, por parte do 

realizador e equipe de produção, e dos trabalhadores que não deixam de executar suas 

tarefas enquanto a câmera lhes registra o trabalho. A voz over oferta os temas, o 

beneficiamento da maniva de mandioca e da cana de açúcar para a produção da farinha 

e da rapadura, respectivamente, enquanto a montagem apresenta o resgistro de um dia 

de trabalho de um processo de produção manual; a força de trabalho humana na 

transformação alquímica da matéria por vontade do espírito, intencionalidade da 

consciência e fome. 

Casa de Farinha (cor, 1970) tem início com uma tela de créditos em azul, exibe 

uma ilustração, como em outros documentários, com os traços distintivos próprios da 

xilogravura. A primeira imagem após os créditos é o registro de uma entrevista em tom 

de desabafo de um agricultor e pequeno produtor de farinha, que expõe suas 

dificuldades em produzir, transportar e comercializar seu produto nas feiras-livres. Há 

uma rápida interferencia do autor – perceptível por sua voz em off e sua presença for a 

do quadro fílmico - , que lhe provoca a pergunta sobre o pagamento de impostos, ao que 

o lavrador diz considerar injusta a cobrança da taxa de impostas para a comercialização 

de seu produto nas feiras-livres, despesas com a qual tem de arcar, somando-se a esta, o 

preço do serviço de transporte desempenhado por carroceiros. A sequência da fílmica, 

apresenta então, o ambiente de coemrcialização da farinha, imagens de uma feira-livre, 

os sacos de farinha expostos na divisão do espaço que ocupa cada comerciante. A trilha 

sonora, de compositores não identificados, ao estilo da embolada, tem na letra da canção 

                                                                                                                                               
Mircea: Mito e Realidade. Rio de Janeiro, Vozes, 2000. Ver também: JORGE, J. Simões: Cultura 

religiosa - O homem e o fenômeno religioso. Edições Loyola, 1998. Por fim, ver: JUNG, C. Gustav: Os 

arquétipos e o inconsciente coletivo. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
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uma apologia à farinha. A voz do locutor, em off, explica e descreve a dependência que 

tem o sertanejo nordestino da farinha como insumo básico de sua dieta. Retomam as 

cenas da feira-livre, para em seguida, numa brusca quebra de ritmo da montagem, 

enfatizada na mudança de tirlha sonora e ambiente, apresentando a colehira da maniva 

de mandioca, em que Sarno explora o plano sequencia, enfatizando o realismo das ações 

do trabalhador rural que colhe a mandioca, desenvolvidas no perímetro do quadro 

fílmico. Permance um plano de longa duração o transporte da mandioca no caçuá ao 

lombo de um burro, para então ser apresentado o ambiente de produção da farinha. A 

transição em corte seco revela a chegada do burro com os caçuás carregados às 

imediações da casa de farinha, logo, a câmera revela mulheres sentadas ao chão, 

debaixo de uma cobertura e sobre palhas, performatizam uma canção de temática 

religiosa sobre a personagem mítica da Virgem Marigem e trabalham - ambas atividades 

simultaneamente ritualizadas - no corte da mandioca para retirada de sua casca.  

Na sequencia, os homens passam arreios por roldanas da moenda e começam a 

girar manivelas a fim de impulssionar o mecanismo que irá triturar a mandioca, dela 

extraindo uma massa pastosa. Seguem os quadros fílmicos, revelando a massa no cocho 

de madeira, a extração do líquido da manipueira – ácido cianídrico – que escorre 

abundante da madioca triturada por uma bica e sendo depositado no solo. A retirada 

total da manipueira da massa da mandioca exige que esta seja posta em cuadores de 

tecido, donde se extraírá a goma e, em seguida, o uso da arcaica prensa manual - de 

madeira e cordas -, para a imposição de pressão sufciente a provocar que o ácido 

cianídrico escorra, deixando a massa comprimida em blocos pastosos. A cena muda, 

retoma-se a cantoria das mulheres, num trecho da canção que se refere ao Pe. Cícero, 

em fusão com com uma moderna composição musical de um jazz fusion com arranjos 

de piano e percussão. A montagem agora se encarrega de apresentar o ritualizado 

trabalho sincrônico de dois homens que manipulam as manivelas e põe a moenda a 

funcionar, as attitudes corporais são intensas, com gestos vigorosos e cadenciados a um 

só ritmo, o do trabalho da roda, que gira e transfere a energia cinética gerada por 

intermédio de arreios e roldanas à trituradores que recebem a mandioca sem casca e 

despejam, num cocho, a massa grossa, sem tratamento, chamada crueira. Na sequência 

de planos que enfatiza o registro daexpressão técnica do corpos, é intercalada por cenas 

de uma mulher que continua a sua tarefa de descascar a mandioca, seguida então, de 

imagens da fase de secagem e torragem ao forno de lenha. A massa grossa é levada ao 

cocho de peneirar, seprando a crueira, da massa fina, já processada. Enquanto o quadro 
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mostra a fina mssa sendo despejada no cocho de metal sobre o forno, para torrar, a voz 

do locutor (off) explicita que nesta etapa termina o aproveitamento da mandioca, com o 

aproveitamento da casca e da crueira para alimentação de ração animal, e descarte da 

manipueira (ácido cianídrico), sem qualquer paroveitamento. Fabrica-se, neste processo 

artisanal, a goma e farinha. 

Ao término do documentário, retoma-se o depoimento do mesmo lavrador e 

produtor de farinha do início do vídeo, sua fala trata das dificuldades de 

comercialização e aquisição de recursos para a sobrevivência. Diz que por vezes pensa 

em abandonar a localidade em que vive e ir buscar melhores condições de trabalho e 

sobreviência – cita então um Estado territorial que lhe parece próspero ao imaginário, 

“… um Paraná, desses aí…”, como longíquo território que é do Nordeste, idealizando a 

localidade distante com menores dificuldades para a aquisição de víveres -, afirma que 

passa por muitas dificuldades, mas chama atenção para que ele próprio, só diz a 

verdade, enfatizando a carga dramatica de seus comentários e o caráter de denúncia da 

entrevista. Por fim, Sarno introduz na narrativa do filme, a figura do patrão agrícola – 

representada por um senhor idoso, que chega até a casa de farinha, usando chapéu e 

trajando terno de linho -, destacando que nem sempre a construção da moenda da casa 

de farinha, que pertence ao pequeno produtor, está em terras que lhe são suas, 

acordando com o proprietário do sítio, no papel de arendatário da terra, empenho de 

palavra que concederão direitos de meia, terça ou parceria sobre o resultado da 

produção. 

O Engenho
107

, ao início, mantém a presença da cartela de leitreramento, dessa 

vez, utilizando como fundo para as legendas uma pintura que revela uma parelha de 

bois cruzando um córrego sobre uma improvisada ponte, homens carregando a cana de 

açúcar, jumentos e seus caçuás, carros de boi também no carrego da cana. A trilha 

sonora é o som de um violino em trsite melodia acompanhado por uma percussão ou 

baixo elétrico de intenso grave – não se sabe. Logo surge um trabalhor rural 

desfolhando e colhendo a cana. A voz do locutor, como já se sabe, apresenta os dados 
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 “O engenho passa-se no Vale do Cariri, uma das regiões mais citadas nos filmes da segunda fase da 

Caravana, e, no filme, explica-se a obtenção da rapadura, da colheita da cana até a acomodação do 

melado nas formas e a venda nas feiras. A cana-de-açúcar é, com frequência, a atividade agrícola mais 

importante da região. Na época, ainda era instalada em minifúndios e não absorvia nenhuma técnica 

moderna de cultivo, sendo a rapadura produzida primitivamente. Existe uma preocupação com a trilha 

musical, do mesmo modo que encon- tramos em Casa de farinha. Destaca-se a investigação sobre a 

economia do Vale do Cariri, bem como a relação entre produções primitivas de bens de consumo e uma 

industrialização que foi presente no Vale do Cariri da época” (SOBRINHO, p. 95, 2013) 
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gerais constituintes do fato social do cultivo do ciclo da cana e sua produção em; “no 

agreste sertão ao Sol. Buscará as rara faixas úmidas dos brejos e ai se instala, tornando-

se com frequência a atividade agrícola mais importante da região. Não recriará, no 

entanto, o ciclo econômico e cultural que implantou na Zona da Mata. Seu papel aqui 

será mais modesto, terá de adaptar-se a um novo clima e a uma diferente estrutura 

fundiária onde predomina o mini-fúndio. Divide seu domínio sobre a terra arável com 

variada agricultura de subsistência e não absorverá mordenas técnicas de plantio, cultivo 

e colheita” A sequência de plano, em transição de corte-seco, apresenta o transported a 

cana colhida no lombo de um burro, outra vez o plano sequência, como se para enfatizar 

ao olhar do espectador o pesado fardo que carrega o animal. A trilha sonora que 

acompanha a cena é uma música instrumental, dita por clássica ou erudita.  

As cenas seguintes enfatizam a produção da rapadura com o beneficiamento da 

cana de açúcar. As imagens, colhidas em meio ao galpão de produção do engenho são 

de intensa beleza; nuvens de vapor permeiam todo o ambiente, que adquire uma 

luminosidade tendenciosamente vermelha das chamas que aquecem as caldeiras, 

contrastando com as tonalidades opacas e escuras dos cochos de madeira, enquanto o 

melaço reflete coloração rubra, acobreada, sob a luminosidade ambiente. Merece 

destaque a captação do som direto do borbulhar da fervura, intensificando ao apelo à 

imersão do público na projeção daquele cenário ímpar e vaporoso. O jogo de luz e 

sombras enfatiza a percepção visual da textura cremosa e áspera do melaço em 

cozimento, próximo ao ponto de sua acomodação nas fôrmas de madeira, para que o seu 

resfriamento natural, consume o tablete de rapadura. Aproveitando-se do recurso 

empático e afetivo que desperta no público o realismo das ações apresentadas em plano 

sequência, Sarno realiza uma tomada em plongée; do alto, eixo da câmera voltado 

aproximadamento uns 75 graus para baixo, o quadro fílmico revela na composição o 

trabalho de um caldereiro, que rítmica e pacientemente, mantém o melaço no processo 

de cozimento em constante dinâmica circular por extensão de uma concha (colher) de 

comprido cabo, a fim de garantir  aquecimento e estado de fervura por igual a todo o 

volume do néctar da cana de açúcar. A ênfase na permanência de tal plano, cria uma 

associação significante entre o movimento cíclico e o ciclo de trabalho tradional daquela 

instância, cenário que parece não se importar com o mundo além das paredes do 

engenho e das planícies da lavoura. O documentário chega ao fim, apresentando a 

acomodação do melaço nas fôrmas e a comercialização dos tabletes de rapadura na 

feira-livre. 
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Outros dois documentários que possuem um eixo de inteligibilidade aproximado 

são Região: Cariri (1970) e Padre Cícero (1971), realizados a partir de imagens de 

arquivo e da compilação destas, com a gravação de locução e inserção de cartela de 

créditos. Nestes filmes, a voz over adquire destaque privilegiado, principalmente no 

segundo, já que não há a invervenção do realizador no contexto em que a captação de 

imagens do sacerdote do Juazeiro foi realizada, diferente do primeiro, que trata da 

região do Vale do Cariri, na Zona da Mata do agreste paraibano - antecipando, os 

resultados das considerações antropo-sociais, históricas e econômicas que seriam, 

posteriormente, mais bem sintetizados, com sensíveis apelos poéticos, no documentário 

Viva, Cariri. Em Região: Cariri (1970) e Padre Cícero (1971), fica evidenciado o 

caráter central da narração do locutor, no desempenho do papel do sujeito ideológico da 

ciência sociológica – os indícios apresentados na composição figurativa dos filmes, ao 

exame dos fenômenos da imanente realidade social, expõe o recorte teórico da 

metodologia de análisa do materislismo histórico, já que numa execício de ordenação de 

diferentes suportes de objetos figurativos  - que é o filme cinematográfico -, estrutura 

narrativas cujas reflexões que visam provocar, tem como foco as relações de produção 

material da região do Vale do Cariri e das atividades institucionais do poder religioso, 

ao seu utilitarismo politico. Segundo Sobrinho, o documentário Região: Cariri visava o 

setor cinematográfico do “mercado de exibição de curtas-metragens, a partir de sobras 

de material” (SOBRINHO, p. 95, 2013), no filme, Sarno assume de maneira explícita a 

auto-referência como um traço de sua produção como documentarista, o que também 

desperta, na experiência da recepção deste filme, uma cadeia de lembranças com relacão 

à memória do espectador que tenha assistido outros de seus trabalhos. Por seu turno, Pe. 

Cícero utilizou de imagens de arquivo registradas por outrém, “de cinejornais de 

Alexandre Wulfes” (ibid, p. 96)
108

, apresentando as influentes relações políticas do 

sacerdote com integrantes da elite local – o padre era de tradicional família de 
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 Comumente, define-se cinejornais (ou cine-jornas) como materiais fílmicos, cuja datação 

historiográfica compreende um largo período de plena realização deste produto cinematográfico no século 

XX (de 1911 à meados da década de 1960). Compostos por registro de “atualidades”, de maneira muda 

ou não, os cinejornais registravam temas de interesse coletivo, focando questões sociais de utilidade 

pública ou apresentavam argumentos politicos a serviço de instituições diversas. Caracterizavam-se por 

longas tomadas em plano sequência, na aceitação teórica da fixação objetiva da realidade na câmera, 

acompanhados de voz over predominantemente em função referencial da linguagem. Ver os artigos, 

Trabalhando com Cinejornais: relato de uma experiência, de José Inacio de Melo Souza, em História: 

Questões & Debates, Curitiba, n. 38, p. 43-62, 2003. Ed. UFPR. Consultar: História, Documentário e 

Cinejornal: lugares de memória: Eduardo Morettin, Organizador do dossie. In ArtCultura, Uberlândia, v. 

11, n. 18, p. 7-8, jan.-jun. 2009. 
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fazendeiros, criadores de gado, proprietários imóveis urbanos, atuando no sistema 

politico conservador da região do Vale do Cariri. A respeito da locução, percebe-se sua 

distinção das demais, presentes nos documentários de Sarno - com orientação 

sociológica -, tendo sido “também retirada das imagens de arquivo” (ibid, p. 96). Sarno 

também utiliza, na montagem do filme, imagens de arquivo captados durante suas 

viagens em 1968/1969. 

 Seguindo com a análise por aproximação temática, tem-se os filmes A Cantoria 

(cor, 1970) e Jornal do Sertão (b&b, 1970), ambos abordando as práticas do poeta 

popular torvador de versos. Nestes documentários, Sarno enfatiza, uma vez mais, a 

dualidade entre as formas da expressão artística e das relações sociais na transmissão de 

idéias e valores, do Nordeste tradicional, com os modernos processos de produção da 

cultura industrializada de centralidade urbanas. O documentário A Cantoria é o registro 

audiovisual do ritualizado espetáculo do desafio entre dois famosos repentistas, 

Severino Pinto (que irá tornar-se figura recorente no imaginário proposto por Sarno, ao 

longo de sua produção com a Caravana Farkas) e Lourival Batista. Segundo Sobrinho – 

como também registrado no livro de autoria de Sarno, Cadernos do Sertão (SARNO, 

2006), o cineasta teve contato com informações sobre os repentistas por meio “das aulas 

do professor Manoel Cavalcanti Proença, autor do livro Literatura popular em verso e 

que ministrava aulas nos anos 1960, no IEB/USP” (SOBRINHO, p. 93, 2013), sobre a 

cultura popular sertaneja do Nordeste.  A voz over do locutor, na continuidade da função 

referencial ao tema sociológico, apresenta: “Hábito dos antigos fazendeiros do sertão 

era convidar os mais afamados cantadores para uma disputa poética, o desafio. Usava-se 

a quadra como gênero mais comum. Com o tempo abandonou-se a quadra e 

multiplicaram-se os gêneros em mais de uma dezena. Cantavam acima do tom em que 

as violas eram afinadas. Consciente de seu valor numa sociedade em que a profissão 

poética dava status social, o cantador é tanto mais aceito quanto mais se mantém fiel às 

formas tradicionais do canto e do improviso. Não será nunca um inovador dessas 

formas, assim como não transgredirá os valores éticos tradicionais dessa sociedade. Por 

isso, a sua arte só sobrevive na medida em que se adapta ao meio do qual é uma 

expressão. Em maio de 1969, na Fazenda Três Irmãos, em Caruaru, Pernambuco, 

Lourival Batista e Severino Pinto, dois cantadores de profissão, encontraram-se para um 

desafio. Este filme documenta alguns momentos da Cantoria”. O documentário tem 

início com uma perspectiva frontal, os cantadores ao fundo, no perímetro central, 

enquanto duas fileiras laterais de de pessoas, dispostos na extensão da varanda, assitem 



208 

 

a apresentação da cantoria. O documentário apresenta os créditos neste plano, e tão logo 

desaparece a legenda com título do filme, a legenda seguinte revela a homenagem de 

Sarno: À memória de Cavalcanti Proença”. Assim que acabam os créditos são 

apresentados as distintos modalidades de variação formal do código em verso do 

repente, a sextilha, dez pés a quadrão, mourão martelo e gemedeira; consequentemente, 

variações da experiência subjetiva na percepção e fruição do tempo e melodia – desenho 

melódico –, o som in-formado. Cada um por seu turno, concede na presença do 

realizador, proposições a respeito de sua profissão; Lourival Batista, de modo astucioso, 

responde que caso fosse bacharél, seria mediocre, por sua vez, Severino Pinto, assume a 

necessidade da realização da cantoria para a aquisição de víveres. O documnetário é 

composto por quadros predominantemente estáticos, com privilégio aos planos 

sequência, principalmente, quando do dialético jogo de temas e proposições em justa 

poética realizado pelos cantadores. Notadamente, trata-se de um registro da expressão 

artística-cultural tradicional em um contexto antropo-social em que a televisão ainda 

não havia modificado as praxis e o habitus, a instituição das relações humanas, a 

racionalização dos espaços, da percepção e da sensibilidade. 

O documentário O Jornal do Sertão (p&b, 1970), é o mais eloquente dos curtas 

metragens de Sarno, no que diz respeito à representação e registro da transmissão de 

idéias e valores nas sociedades tradicionais do sertão do Nordeste. As primeiras 

imagens do Jornal do Sertão, apresentam uma sequência do desafio dos renomados 

cantadores, Severino Pinto e Lourival Batista, que protagonizam a narrativa do 

documenttário A Cantoria, entrecortado com as cartelas de letriramento do filme – 

seguindo o estilo da xilogravura. Após a apresentação e abertura, a montagem transporta 

a perspectiva da recepção para a casa de Severino Pinto, uma mulher cozinhando, o 

cantador adentra o recinto, senta à sua mesa, abre um simples caderno escolar, apanha 

um lápis, folheira algumas páginas. Enquanto a locução em over realiza sua função 

referencial no sistema da linguagem da montagem, o cenário é transladado para um 

ambiente de tipografia, o som direto captando o barulho das máquinas, enquando a 

dimensão figurativa do objeto fílmico apresenta o pesado trabalho junto ao pesado 

maquinário tipográfico. Durante toda esta sequência, assim referencia a locução 

histórico-sociológica: “Criada no improviso dos cantadores, ou escrita para ser cantada 

nas feiras e fazendas, a literatura popular em verso é o jornal mais lido do sertão. O 

autor do folheto, as vezes também cantador, como Severino Pinto, compoes segundo 

normas tradicionais. Utiliza-se com mais frequência da sextilha e da décima, que chama 
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martelo. Seus temas divulgam gestas medievais da tradição ibérica, gestas do cangaço, 

romances moralizantes, aventuras de hérois pícaros, e o comentário e crítica de 

acontecimentos atuais. O poema narrativo é antes composto oralmente e só depois 

escrito no papel ou ditado para que alguém o escreva. Sua divulgação se faz através das 

pequenas tipografias onde são impressos em papel jornal e revestidos por capa ilustrada 

por xilogravura. O editor adquire todos os direitos sobre a obra ao comprar os originais. 

As tiragens alcançam as vezes, centenas de milhares de exemplares, distribuídos por 

todo o Nordeste, através de extensa rede de revendedores. São estes que, espalhando-se 

por todas as feiras semanais das cidades do sertão, fazem chegar a uma população 

analfabeta e baixo poder aquisitivo, seu mais eficiente meio de ilustração cultural, o 

folheto de cordel”. 

A narrativa muda de ambiente, da interna da tipografia, ao ambiente externo da 

feira-livre; um sujeito não analfabeto recita um cordel enquanto um grupo de ouvintes, 

deduz-se analfabetos, frui daquele espetáculo popular espontâneo com intensa 

concentracão. O canto anazalado, a respiração bem marcada para recitar os versos em 

mesmo ritmo e fôlego. Outra vez, o locutor: “Expressão da tradição, divulgador de 

valores éticos e sociais de uma sociedde fechada, o folheto não resite a desintegração de 

seu mundo. Com os novos meios de comunicação, o rádio, a TV, as estradas, a serviceo 

da formação de um mercado nacional único, rompe-se o isolamento do Nordeste. Para 

que os produtos do Sul e do litoral sejam consumidos neste mercado, faz-se necessário 

impor novos hábitos, modernos valores e novas formas de comportamento social. O 

folheto é então re-escrito, moderniz-se em capaz coloridas, é impresso em São Paulo e 

trazido para as feiras nordestinas. Desta forma, a literature popular em verso, reflui para 

antigos redutos ou adapta-se para novos valores urbanos, a fim de disputar o mercado 

existente”. 

Segue o recital da feira livre, com rápida mudança de cenário para um homem 

idoso, que sentado à sombra, toca sua rabeca, cercado de um público que acompanha 

seu repente sobre diferentes paisagens por onde o sujeto lírico da canção, viajando, viu e 

experenciou maravilhas. Súbito, a imagem retoma o ambiente da feira-livre, o quadro 

fílmico apresenta três jovens mulheres que sentadas ao chão, cantam e tocam chocalhos, 

com suas vozes agudas em uníssono, executam sua perfomance enquanto o público ao 

redor lhes oferece esmolas. Retoma a voz over da locução: “A literatura oral reflui para 

o improviso das profissões que assumem a miséria, ou ainda, vive nos raros exemplos 

das emboladas dos cantadores de coco”; segue uma transição em corte-seco para dois 
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sujeitos de pé, ambos tocando pandeiro, novamente a multidão cercando os artistas 

populares, que duelam em ritmo e palavra, provocando imagens paródicas por meios 

das figuras de linguagem que evocam em desafio do outro. A disputa apresentada vai 

pouco a pouco adquirindo maior intensidade, exigindo habilidades fisiológicas do poeta 

popular, e rápido racioncínio de improviso. 

A mudança de cenário, impõe na montagem, outro ritmo ao filme, trata-se agora 

do desafio de repente realizado em casa de fazenda, quando dois cantadores, tocando 

suas violas, exibem-se a um público em condições menos adversas. O quadro fílmico é 

frontal, estático, acompanhando toda a execução num só ponto de vista, sem cortes. Os 

ouvintes presentes vibram a cada proposição paródica enunciada por um cantador que 

intenta constrager o outro. A sequência fílmica muda o enquadramento do plano, fora da 

casa, a câmera agora revela toda a varanda em que o público se acomoda – de costas ao 

aparelho -, enquanto a voz da locução reconduz a narrativa: “Com os novos meios de 

comunicação, consomem-se o novos mitos urbanos. Com os produtos industrializados 

do Sul, incorporam-se novos padrões de comportamento. Para não desaparecer de todo, 

a literature oral ajusta-se às novas necessidades de seu meios social, ou reflui para os 

redutos mais distantes do sertão. Ali, pode-se ainda encontrar numa fazenda de pé de 

serra, o improviso dos cantadores e por vezes única forma de comunicação cultural 

elaborada. É o jornal versado que até eles chega de quando em vez, na forma de versos 

improvisados, afujentando vagas inquietações e dando-lhe quase ceteza de que as coisas 

não mudaram tanto assim” – neste trecho, a sequência de quadro fílmicos mostrando a 

chegada de um grupo de vaqueiros em uma propriedade de fazenda isolada, a 

receptividade do proprietário que lhe oferece doses de cachaça, os risos das conversas, a 

torca de informações, e a saída do grupo seguindo viagem. A trilha sonora retoma em 

over o desafio dos cantadores apresentados ao início do vídeo. 

De modo contundente, Sarno encerra sua participação no projeto enciclopédico 

da cultura popular empreendido pela Caravana Farkas com o documentário media-

metragem Viva, Cariri (cor, 1970), nele, consolida-se a visao crítica do diretor e seu 

projeto estético por um viés históriográfico. De incício, dois trabalhadores na forja 

golpeiam de maneira cadenciada um lingote de ferro incandescente. A imagem seguinte 

é um boceno de figura humana esculpido em madeira, contra um fundo em intenso 

vermelho chapado. De braços abertos, em simbologia cristã crucifixial, apesar da 

feições de rasos traços, percebe-se que sua expressão é a do sorriso. Surge a legenda: 

“Onde se revelam alguns mistérios que porventura tem no Nordeste”. A trilha sonora é 
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uma expressiva vocalização de Gilberto Gil, que golpeia violentamente as cordas do 

violão, interligando a memória auditiva com a sonoridade dos golpes da forja – primeiro 

elemento da importância da banda sonora no documentário. O quadro fílmico vai aos 

poucos, em zoom in, focando as feições em riso da figura de simbologia crística. A 

mudança de composição do quadro, revela após uma transição em corte-seco a 

paisagem verdejante da Zona da Mata no vale do Cariri, a captura das imagens feita de 

uma aeronave convida, como que em sonho, o receptor a sobrevoar a mítica daquelas 

terras. A trilha sonora é a famosa história do poema narrativo Viagem a São Saruê (de 

autoria de Manoel Camilo dos Santos), o quadro, de eixo plongée segue da direita para 

esquerda, quando em transição de corte-seco, com a câmera já ao solo, panorâmica da 

esquerda para a direita, revelando alguma taperas em uma picada na mata, um rio ao 

fundo, por detrás da coroa de árvores que circunda a serra. Novamente a tomada área, os 

campos em uma gama de verde, evidência, por suas diferentes tonalidades e distintas 

ranhuras perpectíveis no solo, do plantio farto e diversificado, até que ao movimento em 

travelling do quadro fílmico, agrupamentos de casas vão preeenchendo a composição, 

apresentando a cidade do Juazeiro; a canção professa, “mais adiante uma cidade como 

nunca vi igual, toda coberta de ouro, forrada de cristal, lá não existe pobre, tudo rico 

afinal”.  

Da panorâmica aérea em transição de corte-seco para uma subjetiva na 

carroceria de um caminhão de romeiros, no pau-de-arara, a câmera em meio ao grupo de 

pessoas. Outra mudança de plano, um homem sentado e recostado na parede de uma 

casa relata com detalhes a maneira como o Pe. Cícero conduzia as cerimônias públicas 

de sua omilia. A voz de locução explicita: “O Pe. Cícero Romão Batista, cuja morte em 

1934, encerrou uma complexa carreira de ativo líder politico e de autor de milagres que 

o santificaram em vida, ainda hoje é venerado pelos romeiros que acorrem à cidade que 

criou. São trabalhadores rurais, lavradores e vaqueiros, que aqui se concentram no dia 

dos mortos para rogar sua intersecção celestial na solução de seus problemas terrenos. 

Veneram-no como a um santo, guardam de memória suas palavras piedosas, e crêem no 

seu próximo retorno a esta vida, quando o Messias, do alto da cidade santa do Juazeiro, 

julgará os vivos e os mortos”.  

Em compilação das imagens de outros documentários, têm-se a imagem do 

lavrador que colhe a cana de açúcar no filme O Engenho, a voz do locutor continua: 

“Oásis situado na confluência de cinco Estados do Nordeste, o Vale do Cariri reteve as 

primeiras levas de romeiros do Pe. Cícero e de retirantes acossados pelas secas. A 
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prevalência do mini-fúndio caracteriza a sua estrutura agrária”. A narrativa, em 

transição de corte-seco apresenta um insert de imagem de um enterro, a tomada em 

plano sequência e sem som, o corpo segue acompanhado por homens que carregam o 

cadáver suspenso por uma patiola improvisada com uma tora de madeira, envolto por 

um lençol branco – o canto de Morte e Vida Severina materializa-se silencioso na praxis 

registrada.  

Noutra sequência, in loco, Sarno entrevista um lavrador no mesmo cenário do 

documentário Casa de Farinha - a saber, o homem é um dos quais aparece girando a 

roldana que aciona a moenda -, sua fala explicita o processo de plantio da mandioca, 

enquanto a montagem explora diferentes estágios de produção da farinha. O cenário 

seguinte apresenta um homem idoso de joelhos defronte uma cruz, a trilha sonora é um 

canto de louvor em homenagem ao Pe. Cícero em voz feminina. Nas mãos do homem, 

um terço de contas, seus lábios balbuciam (inaldíveis, pelo canto), a oração do rosário. 

Segue uma sequência de práticas culturais religiosas da cidade do Juazeiro; o mesmo 

homem idoso do quadro anterior, agora em oração no interior de uma pequena capela, 

ajoelhado a frente do altar. A imagem seguinte é a celebração de registro fotográfico de 

um morto, o caixão aberto, um grupo de pessoas ao fundo, uma câmera de lambe-lambe 

posicionada ante a composição funerária – “a imagem é filha da saudade” (DEBRAY, 

1993). Da morte humana, para a falência comercial da propriedade rural de mini-fundío, 

dualidade sempre complementar entre o sacro e o profano; um fazendeiro expõe as 

dimensões terriotoriais de sua propriedade, sua variedade de cultivo, e a falta de 

políticas públicas que o auxiliassem na aquisição de máquinas para a melhoria de 

condições do trabalho e beneficiamento do cisal em barbante. Outra transição, a imagem 

agora revela uma cruz de madeira com uma pilha de ex-votos depositados em sua base, 

fetiches da fé. Retoma a entrevista do fazendeiro com sua voz em off – contando de 

suas perdas financeiras decorrentes da falta de incentivos econômicos para o melhor 

aproveitamento de sua produção, ao mesmo tempo em que se vangloria, expondo seu 

sentimento de pertença à identidade do sertanejo cearense -, o quadro fílmico, 

displicente – mostrando o microfone ao canto inferior direito -, registra o momento em 

que no meio da conversa, o sujeito saca de seu revolver trinta oito e dispara, expondo a 

obediência de seus funcionários que da fábrica próxima irão ouvir o estampido e se 

dirigir àquele local. 

A próxima sequência explora a diversidade comercial da cidade do Juazeiro, 

imagens de sua feira-livre, e da produção local artesanal de ferramentas, que segundo a 
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locução histórica-social, informa do enfraquecimento recente da pujança daquele 

mercado, em detrimento do mercado nacional em formação e das novidades 

industrializadas que lá chegavam por intermédio das recentes estradas. A continuidade 

da narrativa agora convida o público a conhecer uma sala de ex-votos. São 

represnetações de partes do corpo humano (cabeças, braços, pernas, etc), bonecas de 

pano empilhadas aos montes, fotografias emolduradas de todo o tipo recobrindo as 

parades do cômodo, enquanto duas velhas mulheres, guardiãs dos fetiches depositários 

da fé, mostram ao realizador alguns dos objetos. Uma das mulheres, com sua voz 

cansada, e fala quase incompreensível, profere chingamentos que se fazem audíveis, 

quando da exploração de uma pilha de bonecas de pano, segundo a mesma, ali deixadas 

pelas “mulheres sem vergonha”. A súbita interferência do realizador, com uma pergunta 

a respeito de uma das boneca que a senhora tem em mãos, provoca a zanga da idosa, 

que foge ao esquema da entrevista e retruca impaciente, dizendo-lhe que já lhe havia 

explicado a respeito daquilo, estimulando então, a participação da outra senhora que 

intercede pedindo-lhe calma. Muda-se o cenário, de volta à fabricação artisanal de 

ferramentas, o quadro fílmico realiza uma panorâmica partindo da ponta de um longo 

punhal – muito semelhante ao que se tornara reconhecido por plateias de cinema de todo 

o mundo, empunhado por Othon Bastos na interpretação do cangaceiro Corisco, no 

filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol -, em close, até o cabo da 

arma, revelando uma mão que lixa a peça a fim de conferir-lhe os últimos acabamentos. 

Seguem imagens da fabricação artesanal de garruchas – armas de fogo -, e do 

aproveitamento de chapas de alumínio – latas de oleo já desdobradas em lâmina -, onde 

se vê o logotipo da empresa multinacional Esso, transformadas em candeeiros 

conhecidos por “fifós”.  Em seguida, a sequência de uma máquina artesanal de fiar, na 

oficina, um grupo de homens beneficiam os fios de lã, ou cisal, não se sabe. Novamente 

a sala de ex-votos, a senhora que se zangara, continua a explicar os objetos, apanhando 

representações de partes do corpo humano em uma pilha (uma perna, uma mão, uma 

cabeça), ela quer saber se a equipe de gravação está tirando o retrato, súbito, outra 

intervenção do realizador perguntando-lhe se as pessoas ali depositam seus ex-votos 

diariamente: “É todo dia, “homi”, num tá vendo? – Ói, esse é aqui é prefeito, ganhô, 

esse aqui, ganhô…Eu num já lhe mostrei esses prefeito todo? ” – já apontando para um 

grupo de fototografias próximo. A senhora, com seu lento caminhar, continua 

apanhando algumas fotografias, expondo-as à câmera. Outra mudança de cenário, numa 

oficina, um homem bate um pilão sobre um cocho de que, não é possível identificar. 
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Novamente as senhoras da sala de ex-votos, da porta de casa, a anciã que exibia e 

explicara os objetos abençoa pessoas fora de casa, a equipe de gravação e se retira aos 

fundos da habitação.  

A imagem seguinte evoca outra atmosfera, não religiosa, mas política, inserts de 

planos de placas da SUDENE, procedidos de uma ilustração pictórica de forte 

simbolismo; uma ave azul, formada pelos caracteres da sigla anteriormente citada, 

carrega nas suas garras, em pleno vôo, um saco que ostenta um cifrão, a ser oferecido a 

duas outras aves, igualmente formadas por caracteres – CODEC e Banco do Nordeste – 

pousadas em um galho de árvore, composto também por caracteres de uma sigla (não 

reconhecida). Noutro galho, é possível ler a sigla FUNASA. Rápida sequência de planos 

de placas de empreendimentos de distintas instituições de intervenção governamental – 

com merecido destaque à CIMASA (Comércio Indústria da mandioca S.A., cujo lema 

da coligação das instituições financiadoras diz: “com recursos para o progresso). Há, 

neste trecho da narrativa, a partição na abordagem à duas dimensões da realidade da 

cidade do Juazeiro, a mística e a econômica. Se, por uma perspectiva, econômica, 

apresenta-se a iniciativa do projeto Boris Asimov, parceria da Universidade Federal do 

Ceará e da Universidade de Berkeley (Califórnia – EUA), na utilização de mão de obra 

e de matéria-prima local para o estímulo ao desenvolvimento de pequenas e médias 

empresas, projetando a utopia da ciência e da técnica instrumental tornada ideologia, em 

contra-ponto, por outro lado, tem-se a narrativa do beato Cícero Marques, que tendo 

caminhado carregando uma cruz por muitos quilômetros, representa no esforço do 

próprio corpo, a via cruxis – que sem o acoite e os maltratos, ainda sim, feito digno de 

nota, a despertar o sermão moralizante de um sacerdote, a curisoidade de uma multidão 

de devotos e uma composição de repente que narra sua empreitada e lhe serve de tirlha 

sonora, recurso utilizado no documentário para intensificar o apelo afetivo à narrativa 

do beato; o pagador de promessas sertanejo, devorado pelo mito, torna-se exemplar de 

beatitude à propaganda da ideologia religiosa. 

Interessante, notar, a associação que faz Sarno, por intermédio da montagem, em 

expor as contradições da modernização da cidade Juazeiro, recorrendo, de modo 

astucioso, a um elemento da moderna publicidade, evocando a inesperada potência 

expressiva da comicidade, inserindo-o na condução da narrativa do filme. Trata-se de 

um spot publicitário, quando a sequência de imagens apresenta um exclusivo produto de 

larga distribuição, as sandálias Tamiko, de fabricação local, até então vendidas nas 

feiras-livres, mas já com o escoamento de sua produção para as cidades litorâneas; a 
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consumação do sentido que propõe a montagem explicita o uso retórico da importância 

de transmissão de idéias e valores. 

A montagem segue, expondo então, a contradição do processo de modernização 

do Vale do Cariri, alternando os dois eixos narrativos entre o místico e o econômico; os 

comentários de um empresário (representante da CIMASA - Comércio Indústria da 

Mandioca S.A., empresa nascida do Projeto Boris Asimov, aprovada pelo conselho 

deliberativo da SUDENE e financiada com recursos do Banco do Brasil, informa o 

empresário), em vias de endividamento com a moderna fábrica de farinha fechada – sem 

incentivos do governo e sofrendo a sanção do regime militar que diminuira o uso da 

farinha de mandioca nas misturas da industria alimentícia nacional -, segue então, uma 

sequência de imagens em que se registra a chegada à cidade do juazeiro de uma 

comitiva de autoridades para a celebração de incentivos industriais ligados aos projetos 

supracitados. Por outro lado, o eixo da narrativa mística, apresenta o sacrifício carnal do 

fanático religioso que se auto-flagela a carregar uma cruz, sendo tomado como 

instrumento politico para a promoção da instituição religiosa quando da pregação 

entusiasta de um padre a respeito da promessa do devoto. A dinâmica da montagem 

sugere que independente da instância social em que aconteçam eventos 

transformadores, modificando a ordem cotidiana, seja no setor econômico ou na 

expressão da cultura popular, estes, logo são engolfados aos interesses dos poderes 

instituídos, reatando a hegemonia e a dependência dos subalternos (proletariado) na 

submissão das condutas e manutenção das carências de toda ordem; Sarno une os dois 

eixos narrativos com imagens da construção do ídolo do Pe. Cícero no alto do morro, 

materialização do poder das tradições política, econômica e religiosa, esfinge não de 

enigmas, mas de tríplice imperativos. Retoma, após as imagens da construção do ídolo 

gigante, a entrevista so sujeito que relatara as celabrações do sacerdote em vida – já 

supracitado, com inserts das imagens de arquivo do Pe. Cícero (utilizadas também no 

documentário omônimo ao sacerdote), e transporta o quadro fílmico para a perspectiva 

aérea da cidade do Juazeiro acompanhada dos versos das aventuras em terras de São 

Saruê, uma vez mais como trilha sonora. Súbito, imagens de um violeiro que executa a 

canção sentado ao batente de uma casa e cercado de pessoas. Aqui, neste trecho, Sarno 

utiliza a montagem de modo dialético, justapondo as cenas do violeiro com a multidão 

de fiéis que acompanham a peregrinação do beato que carrega a cruz pelas ruas da 

cidade, agora em rotação invertida. As fortes imagens da procissão que caminha para 

trás são acopanhadas também por uma ruptura sonora, sons desconexos em relação às 
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imagens (pode-se deduzir que seja o clamor ou cântico da multidão, também 

reproduzidos em processo invertido)
109

. Assim, a instância figurativa do filme e sua 

banda sonora, na dialética entre o lirismo do cantador popular que evoca a narrativa 

mítica da terra prometida e na representação invertida do processo ritual da celebração 

religiosa, a utopia se revela, suspensa ao tempo homogêno e vazio do imaginário, mas 

aferrada ao contexto concreto, como ideal, por poderes simbólicos e factuais que 

intervém nas praxis e habitus, erigindo uma ponte cujo sentido único é a manutenção 

hegemônia por difusão ideológica da representação de um passado de glórias a ser 

revivido no futuro. 

O que se percebe, quando da investigação historiográfica dos documentários de 

Sarno, é o registro intersubjetivo - já que resultante da convergente expressão 

significante e figurativa da subjetividade do documentarista, de seus entrevistados e da 

lógica prática e simbólica das instituições, a saber, dos sistemas de significação e 

figuração, ritualizados na práxis -, de processsos tradicionais de manutenção, circulação 

e transmissão de idéias e valores em conflito com a mudança da moderna 

industrialização e novas técnicas e formas de produção sob ideologia econômica liberal 

em regime ditatorial de tendência à extrema direita, desde o golpe de 1964 até o ano de 

1971, e a posterior consolidação de outra fase da indústria do entretenimento nacional 

com a crescente importação de produtos culturais a partir da década de 1980.  

Tal como o item miraculoso dos mitos do héroi, de maneira auto-referencial ao 

desvelamento da transcendência do imaginário, Sarno apresenta o filme Eu Carrego um 

Sertão Dentro de Mim (cor, 1980). Apesar da datação de tal produto audiovisual 

extrapolar o período que compreende a participação do cineasta nos projetos da 

Caravana Farkas, este, jamais existiria sem àqueles. Todavia, como que uma 

apresentação das formas simbólicas que vivazmente habitam o psíquico, o filme é 

materialização audiovisual do horizonte imaginário do cineasta; o existencialismo 

mítico do jovem sertanejo, que em meio às paisagens agrestes do sertão baiano, 

                                                 
109 “Geraldo Sarno, em Cadernos do sertão (2004), diz que, a tomada não foi pensada desse modo, teria 

sido um acidente em que a câmera teria sido utilizada de cabeça para baixo. Apesar de o episódio ter sido 

um acidente, o fato desse material ter sido utilizado na montagem do filme certamente foi intencional. 

Apresentar um movimento coletivo religioso como uma procissão em retrocesso é uma exposição 

indubitavelmente forte e que complementa o esforço argumentativo do filme. Essa sequência, a imagem 

repetida na movimentação da estátua do padre Cícero, a descontinuidade entre som e imagem dos 

fazendeiros, respondem pela aderência às demandas da reflexividadade, da consciência do processo de 

narração como artifício”, (SOBRINHO, p. 98-99, 2013), afirma Sobrinho em seu artigo, mas apesar da 

declaração do realizador, tal argumento parece pouco crível a qualquer um que de fato conheça o 

funcionamento de uma câmea de vídeo, sua funcionalidade e seu design.  
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configura senão, de modo cinematográfico, com as signos referenciais da cultura 

popular nordestina, o moderno cineasta, como imaginário da sociedade pós-industrial. 

No filme, todos os personagens que outrora foram apresentados como sujeitos 

concretos, fossem tipos sociológicos, ou tomados por impressões fenomenológicas 

intersubjetivas da individualidade de cada qual, são agora imagens do sonho. Nenhuma 

locução de caráter técnico instrumental, apenas as muitas vozes que ressoam na 

memória, conduzidas na textualidade discursiva do escritor Guimarães Rosa
110

, ao 

início do filme que, é também um ensaio filosófico: “Quando eu escrevo, repito aquilo 

que vivi anteriormente. E pra essas duas vidas meu vocabulário não basta, em outras 

palavras, eu queria ser um crocodilo no São Francisco. Um crocodilo nasce ou entra no 

mundo como mestre da metafísica, porque pra ele, todo rio é Oceano, uma mar da 

sabedoria, e mesmo ainda quando ele atinge cem anos de idade. Eu gostaria de ser um 

crocodilo porque eu gosto dos rios grandes, porque eles são profundo como a alma do 

homem. Na superfície são muito vivos e claros, no fundo são tranquilos e escuros como 

o sofrimento humano, e outra coisa ainda que eu gosto dos nossos grandes rios, sua 

eternidade. Sim, rio é uma palavra mágica como eternidade. Ah, você deve começar a 

tomar-me como um tagarela ou um louco…”.  

No seguimento do filme-ensaio, a paisagem subjetiva do cineasta adquire 

figuração e tematização que oscila na miríade de referência diretas, orbitais, 

constelantes na memória de Sarno, de seu público, e do imaginário social partilhado. 

São rostos de mestiçagem étnica, os corpos franzinos castigados pelo extenuante 

trabalho e pobreza, os personagens famigerados, factuais e mitificados na construção 

histórica de um Nordeste que se quer fantástico, na força do existir de seus habitantes, 

mas também tornado instrumento politico a serviço da destra dos interesses de Estado e 

do mercado. 

Não atôa, a apresentação do livro organizado por Sarno, intitulado Cadernos do 

Sertão (2006), quando do registro de vasta documentação iconográfica e transcrição das 

entrevistas de seus documentários, como dos esboços de roteiros e relatórios de 

produção, Orlando Senna, proclama “Viagem ao Centro de Si Mesmo”. O filme recorre 

às palavras do escritor Guimarães Rosa, não como uma ode direta ao literato, mas como 

confissão silenciosa do inefável, do sensível que o próprio cineasta parece não poder 
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 Os textos de Guimarães Rosa foram retirados da Entrevista conduzida por Günter Lorenz no 

Congresso de Escritores Latino-Americanos, em janeiro de 1965 e publicada em seu livro: Diálogo com a 

América Latina. São Paulo: E.P.U., 1973.  
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dizer, senão, por seus próprios filmes: de empréstimo, o recital do texto de Guimarães 

Rosa, é o discurso da consciência imaginante de Sarno: “Eu carrego o sertão dentro de 

mim, e o mundo no qual eu vivo é também o sertão. Assim são esses paradoxos 

incompreensíveis dos quais irrompeu o segredo da vida, como o rio da montanha”, 

como o fenômeno de forças que se reúnem para criar, phísis, elevar-se e configurar, a 

arte é reunião de forças por efeito expressivo e técnico cujo horizonte é poiésis. 

Se o homem, desde que se possa conceber seus primórdios, é de fato o animal 

simbolicum e se há impossibilidade de demarcação precisa das fronteiras da realidade 

em que possam repousar as percepções, este ser essencialmente ambíguo, conforma-se 

num ser que sabe de sua presença, um estado presente de ser entre a phísis, que lhe 

parece objetiva mas em verdade é intrínseca, singida na natureza, e da idéia. Mudando o 

tropo retórico de uma metafísica da linguagem e da percepção, as formas imaginárias 

que lhe elevam além da condição irracional, mas tampouco o apartam do inconsciente, 

desaguam na correnteza em perpétuo fluxo da realidade, configurando as elevações de 

sua sensível superfície que se faz reflexiva e substancializada em coisas, quando da 

captura de porções da matéria em estado inerte; poder é permanência de posse. A 

consciência, o espírito, habita o espaço de infinitas dimensões entre o que já se encontra 

fixado, no corpo, e a antecipação do mundo ao qual se projeta. Na cultura – progresso 

adaptativo das revoluções do espírito, confortáveis ao aparelho sensorial na expressão 

do conhecimento e no manejo de sistemas de significação -, cultivo que faz o homem de 

si, quando da permanência da posse material, seja do tônus de um organismo que se 

possa ser, ou na extensão de uma ferramenta, experiências que resultam no exercício do 

poder, abre-se o horizonte social à dominação de outrém a ser disciplinado e oprimido, 

impondo-lhe imperativos programáticos ao manejo das práticas e costumes, os quais as 

instituições orientam no continuum do tempo. Revela-se, assim, o sagrado da existência 

que independente de sua celebração religiosa, tal como o rio brota da montanha, reflui 

incontingente nas representações das artes, do trabalho, na labuta diária que intenciona a 

transcendência dos instantes de desconforto da fome, da solidão, da miséria. Eis o 

arquétipo do trickster, o fazedor de truques, o astucioso e artificioso humano que oscila 

entre amar a existência e transcendê-la por impressões de suas idéias, suas obras, suas 

crias. Se nas margens e bordas das cidades, os muitos sertões mundo à fora, apesar dos 

rigores que incidem sobre seus habitantes, pode-se considerar grande concentração de 

vontade humana a fim de existir. Guimarâes Rosa, sábio, já dissera: “Goethe nasceu no 

sertão, como Dostoievski, como Tolstoi, como Flaubert e Balzak. Ele era sertanejo. 
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Zola, como exemplo oposto, arbitrário, provém apenas de São Paulo. De cem escritores 

um é parente de Goethe, noventa e nove de Zola. Quem interpretar como nacionalismo 

mesquinho o fato de eu me confessar do sertão, como maneira de pensar e viver, é 

mesmo um idiota. Prova que não entendeu meus livros e nem seria capaz de entender 

direito o que nós procuramos aqui, frisar com cuidado” – em continudade do trecho da 

entrevista, transformada em narração do filme, o sentimento de pertença do escritor, 

encontra correspondência ao ente imaginário de Apolodoro, ao ente concreto de Sarno. 

 

3.4. REFLEXÕES: cultura, audiovisual e memória 

 

Como apresentado, a imagem e a narrativa cinematográfica antes de ser tomada 

ingenuamente, como muito se fez no passado, constitui um eloquente suporte de registro 

de fenômenos da realidade imanente, maquinalmente captados na objetiva da câmera, 

transformados em discurso por efeito da montagem sob régia de agentes humanos. Os 

documentários de Sarno constituem importante registro da memória antropo-social, 

mantendo em suas representações um universo semântico revelador da praxis, do 

habitus, dos ritos, das formas e processos de trabalhos manuais pré-industruais de um 

Nordeste que em muito se transformou desde a meados da década de 1960 até a 

atualidade, expondo a dinâmica de tensões e conflitos entre diversas instituições que 

disputam espaço de visibilidade no contexto concreto da cultura, a fim de imprimir  - e 

transformar, se do interesse for -, a paisagem e as formas simbólicas do imaginário. 

Percebe-se ainda, a partir das diferentes vozes, na dimensão epistêmica, quando da 

exposição do tropo discursivo, uma eficaz metodologia de abordagem audiovisual aos 

fenômenos da cultura popular, aplicável não apenas a estes, mas a todo o horizonte 

factual que possam as ciências sociais ou do espírito, investir seu engajamento de 

análise, sobretudo, o campo de pesquisas da Comunicação Social, tão carente de 

observações políticas e sócio-antrológicas quando de suas práticas e produtos. 
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4. CONSIDERAÇÕES: percepções parciais 

 

 No caminho de pensamento percorrido, ficou evidenciado que há, no Ocidente, 

desde seu contexto histórico arcaico, a consumação de tensões sociais e poderes 

instituicionais que atuam de modo a estabelecer o imperativo controle a serviço 

ideológico; seja através das proposições míticas, quando da antiguidade grega – com 

suas instituições de culto ao sagrado, tal como o culto de Orfeu, do qual o Sócrates 

platônico é figuração da santidade órfica asceta, revelando o envolvimento do filósofo 

Platão – arquétipo mitificado do pensador de Estado no meta-discurso ocidental -, com 

as crenças da religiosidade de seu tempo, em conssonância aos interesses politicos de 

Estado; ao devir, consumado o mito do filósofo, Platão, ombros largos a sustentar o 

peso do Estado – sempre um estado presente de ser, Sócrates o peso do passado – a 

tradição, Aristóteles a mestiçagem cosmopolita de uma Grécia colonizada. 

As representações sociais das chamadas classes subalternas – o proletariado, 

porque a prole servil nas funções excrementícias que o paradigma funcionalista instaura 

-, dos populares, na acepção mais desprestigiada do termo, vêm sendo tomadas à 

justificar os interesses de grupos hegemônicos por constante fomento à perpetuação de 

idéias e valores coincidentes com lógicas de preservação das hierarquias nos contextos 

histórico-sociais. O sentido desta estratégia, verificado desde a arcaica Grécia, objetiva 

desprestigiar o trabalho manual de todo tipo, e por extensão, considerando a dimensão 

técnica de toda produção como expressão estética, também o trabalho do artista 

produtor de figuras e do poeta, por sua possibilidade de suscitar ao imaginário 

individual e social, formas simbólicas destoantes daquelas que os poderes institucionais 

querem harmonizadas à manutenção da hegemonia que se encontra justificada no mito 

oficialmente sancionado; aos cidadãos gregos, a manutenção do status designava 

inadimiscível sua associação ao escravo, por mimese das atividades braçais voltadas ao 

trabalho de produção e servidão cotidianas.  

A inextrincável relação que os homens, ao longo da marcha da civilização, 

mantém com as representações daquilo que lhe é sagrado, costumeiramente torna-se 

veiculo ideológico aos interesses da conservação das hierarquias no contexto em que 

atinge e distribui seus efeitos. Cidadão de Atenas, descendente de um dos trinta Tiranos, 

aristocrata, Platão não objetou dificuldades na apropriação literata da representação da 

sacerdotisa Diotima de Mantinéia, que se encontrava em situação marginalizada na 

sociedade grega da época, a fim de validadar, através do fantoche socrático de seu 
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discurso, sua teoria psico-antropológica a respeito do amor – a saber, representação para 

o instinto sexual -, figurado no gênio extra-mundando da divindade Eros, por sua vez, 

uma entidade trickster, habitante medianeiro entre o mundo dos deuses e dos homens, 

entre a alegria hedônica da infância do pensamento – da humanidade, que se possa 

considerar primitiva – e a moral orientada que exige a vida em agrupamentos citadinos. 

Foram explicitadas proposições a respeito da obra “O Banquete”, de Platão, enfatizando 

o aparecimento e definição do termo poiésis (poesia), apontando para o sentido de seu 

uso a partir do recurso literário da personagem Diotima, sacerdotisa, figura 

marginalizada e freqüentemente pouco contemplada nas reflexões acadêmicas. Destaca-

se que, Platão, cidadão da elite da polis de Atenas, a fim de ter suas proposições 

filosóficas validadas, recorre para a legitimação de sua teoria, processos de 

conhecimento fundamentados na religião, discursos, representações e ritualizações 

míticas oficialmente sancionadas.  

O aspecto mítico do trickster reflete, então, o arquétipo mais arcaico que tem 

todo ser humano, de ser em si, medianeiro entre dimensões do mundo, de uma 

objetividade da realidade imanente, e de uma subjetividade dita por profunda ou 

inconsciente. A saber, uma representação arquetípica que intenciona revelar a oscilação 

de comportamento dos sujeitos ao meio simbólico intersubjetivo que as consciências 

habitam; mediando a extensão simbólica entre o suposto estado natural e o civilizado, o 

sagrado e o profano, o luxurioso e o moderado, uma entidade de pensamento que expõe 

a condição do homem como animal simbólico e a oscilação de seus interesses e conduta 

mediante seus afetos. A estreita interdependência das noções organizadoras do 

pensamento, expressas na linguagem, como centro e periferia revelam sua ambiguidade 

relacional, e a estrutura de sua hierarquia como metáforas auto-referenciais. Se o 

filósofo, no entedimento de Platão, se faz por seus exemplos, tal pressuposto ético e 

moral não é menos válido ao artista e ao poeta, sujeitos da atuação visível de um saber-

fazer; é perceptível que a sabedoria que possam ter e o conhecimento que possam 

produzir, estes três sujeitos sociais, oscilem entre a compactuação e a subversão da 

lógica de preservação das tensões hegemônicas num contexto, e, não raro, sua adesão à 

este propósito. 

Assim, verifica-se que não é de agora que as narraivas (mitos) e os ritos (praxis) 

funcionam como instrumentos técnicos para a disciplina e a propagação de idéias e 

valores. A corrente interpretação a respeito da sociedade dita contemporânea, como do 

espetáculo, torna-se, perante uma visada teórica multidisciplinar, uma inadequação 
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histórica. O espetáculo enquanto práxis em diferentes contextos históricos é um 

elemento constitutivo da ordem e da subversão da vida social, tal qual a poesia e as 

artes. O espetáculo, através dos tempos, compreende uma série de fenômenos 

complexos e seu contexto é variável e dinâmico. Desde a antiguidade que as 

representações sociais já apresentavam profundas diferenças e contradições da 

sociedade. Se não o espetáculo, serve as estes própositos, as esferas artísticas das 

galerias, cirtuitos de salas de exibição fílmica, o servem, tornando mais refinado e 

complexo tal estrutura de transmissão de idéias e valores nos aparelhos telemáticos 

individuais e portáteis de acesso a rede interligada de computadores. 

Os fenômenos artísticos exigem intercâmbio de referências comuns entre seus 

discursos e formas visuais expressivas, entre artistas e seu público, todos na 

composição, querendo ou não, disciplinar da sociedade, que por processos seletivos 

cooptará artistas de diversos os setores para diferentes atuações na indústria do 

entretenimento e no mercado da cultura; nem o artista, nem o contexto, por si, fazem 

poesia, mas o contexto impõe valores ao poema. Eis que a importância da origem 

histórica e formal do conceito de poesia (poiésis) evoca a função simbólica do arquétipo 

trickster e da sacerdotisa trickster; respecivamente, sinônimo de artista-poeta, e filósofo-

xamânico, no exercício das práticas ilusionistas na liberdade expressiva a provocar 

imagens e consciências, tanto em relação ao panteão do sagrado – nas representações do 

ser divinizado e medianeiro entre a realidade objetivada e mundos imaginários, em 

distintas civilizacões -, quanto em relação ao contexto concreto da atuação dos sujeitos 

que dedicam culto à divindade traquina, aprendendo seus truques, artinhamas e 

artifícios, o devotado ofício de encantamento das artes. O artista e o poeta, o ambos 

criadores de imagens, desprezados na cidade utópica descrita no A República; seus 

poderes são o de desestabilizar a crença, inteferindo na percepção de mundo e nos 

significados. Se o trickster é uma divindade traquina entre mundos, a dualidade de sua 

malandragem deve ser considerada. Desde a Antiguidade que a arte e os artistas 

compactuam com os poderes sociais vigentes na hegemonia da relacões sociais; a 

traquinagem do bufão na corte medieval, certamente nem sempre era contrária ao rei. 

Contrários a essa servidão ideológica, vão os artistas politicamente engajados, cientes 

da responsabilidade de toda a técnica que manipulam e do potencial comunicacional que 

é a midiasfera em que atuam, como o fez Sarno.  

Apesar do moderno conceito ou noção de cultura pretender a dissimulação de 

imperativos que servem ao Estado, no manejo dos sujeitos cultivados em contexto, e de 
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sua semântica orientar o sentido ao cultivo que faz cada indíviduo, de si, no processo de 

sua hominização, torna-se perceptível o investimento de afetos – sentimentos e 

convicções – que as consciências intencionam à todas as atividades, ditas culturais – 

axiologicamente de resultados imediatos ou projetados no futuro – a fim de conferir à 

existência os alicerces fundamentais para o necessário estabelecimento das relações 

humanas; eis então a função vital do espetáculo, das artes, da poesia, que desde sua 

materialização, no ato de seus realizadores, e na recepção de seu público, purgam males 

psiquícos e expressam projeções daquilo que arregimenta o inefável do sentir, dito então 

por sagrado, sejam rituais religiosos ou profanos processos de trabalho criativo, 

atingindo mesmo a incessante luta contra um estado de necessidade na aquisição de 

víveres a evitar a fome, a dor, e na aceitação da morte, no cotidiano dos devotos de uma 

arte como ofício e que dela tiram seu sustento. Dai resulta o esforço coletivo da 

humanidade em transcender a miséria, em se comunicar e produzir imagens. 

Se o conjunto de instrumentos e disciplinas, metodologicamente estruturados, 

que instituem as Ciências Sociais, promovem acertivas referentes às mazelas que afetam 

aos sujeitos e os diferentes contextos em que se consuma a pobreza econômica, 

notadamente, tal penúria, pode ser então interpretada. Sabe-se que em meados do séc. 

XX, as divergentes teorias politico-econômicas predominantes, apresentavam, a respeito 

dos sujeitos em situação de pobreza, proposições segregadoras e fundadas no conflito de 

solilóquios essencialistas; para o projeto capitalista, com ênfase no individualismo 

meritocrático, os seres humanos em situação de pobreza, ainda assim consumidores, 

deveriam ter sua condição de matéria prima braçal alimentada na medida em que 

permanecesse a alienação política ao contexto histórico, assegurando a manutenção das 

forças produtivas e da hierarquia hegemônica dos poderes. Para o projeto socialista – ou 

qualquer outro que intentou ser assim nomeado -, a indecisão entre as proposições 

defensoras da revolução total e aquelas que justificavam a burocracia estatal, impediam 

a efetiva reestruturação dos fundamentos sociais que romperiam, de fato, com qualquer 

resquício da idolatria humana ao depotismo partidário e/ou, ao poder em exercício 

tirânico. Todavia, em ambas as observações, o aparelhamento das artes como sistemas 

signícos maquínicos a serviço do discurso de Estado é presença marcante. 

Desde quando a expressão artística corrobora com os interesses de Estado, em 

corrente reacionária, eis que a contra-hegemonia se faz mais veemente em expressões 

que ousam afrontar o instituído celebrado de maneira massificada. Uma proposta 

artística politicamente engajada na recusa do reacionário constrói um espaço discursivo 



224 

 

diretamente politico por promover a reflexão filosófica a partir do campo da experiência 

estética que funda, não apenas em sua temática e configuração, mas também por 

promover a circulação de agentes e disseminação de efeitos, no encontro dos sujeitos 

enquanto público, nos espaços de exibição e fruição, possibilitando, aos mesmos, a 

transformação de seus horizontes ideacionais para a interpretação existencial do mundo 

a partir de novos tropos metafísicos em relação às consciências, convidando à todos ao 

tempo mítico em que o passado, o presente e o futuro se sobrepõem em cartática 

experiência das narrativas reflexivas desencadeadas e possibilitando o sonhar.  

Os sistemas de significação, tais como as artes, a religião, as ciências, o jurídico 

– também incluso os mass media e as redes telemáticas informacionais -, enquanto 

instituições responsáveis por transmissão de idéias e valores na cultura, comumente 

apresentam a convergência de sentidos – materializados na própria convergencia da 

materialidade dos meios -, propostos em suas mensagens, com a ideologia conservadora 

da força simbolizadora na geopolítica de um Ocidente centro-europeu; a meta-narrativa 

Ocidental expõe suas contradições de maneira mais vulgar nas realidades ex-coloniais, 

principalmente nas dicotomias de grupos politicos nomeados de “esquerda” e “direita”. 

No Brasil, até meados do séc. XX, a “direita”, assumindo o papel de porta-voz do 

patronímico, elegera uma lógica de atuação calcada no ordenamento normatizador de 

efeitos conservadores, enquanto a “esquerda”, também apresentara uma pedagogia 

paternalista, visto que tal grupo, em grande parte, composto por sujeitos originariamente 

concebidos e educados nos mesmos círculos da classe média e da elite nativa brasileira, 

apresentava-se desejoso de instruir e orientar as massas, consideradas alienadas, Na 

herança simbólica do colonizador, a conceituação do povo brasileiro surge como uma 

projeção mitificada dos signos da miséria e de ameaça ao instituído, uma representação 

do imaginário recalcado da classe média, das forças opositoras ao bom, ao belo, ao 

justo, e por vezes ao racional, forças que a burguesia e as elites oligarcas temem 

reconhecer.  

Contata-se, as representações do povo, e, consequentemente, os conceitos éticos 

– valores sócio-culturais – associados a estas representações, transmitidos por difusão 

das imagens poéticas, seja na expressão verbal ou mesmo figurativa, não são mais que a 

expressão de juízos estéticos e razões morais que a classe média e as elites projetam sob 

a caricatura erigida do popular, na depreciação proposital que faz dos sujeitos populares 

a personificação do repudiado grotesco, do animalesco e do débil, revelando os signos 

herdados de uma colonização territorial e, sobretudo, simbólica, visto que tais 
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mensagens veiculadas nos sistemas de significação intentam fazer predominar, como 

portadores de positividade, apenas os signos diretamente referenciados na cultura 

centro-européia; geopolítica do poder retroalimentada na plasmação estética. 

Uma expressão estética que proponha uma perspetiva propositalmente crítica 

deve ser contrária ao racionalismo colonial que se perpetua vigente, revelando as 

tensões e ações de contra-hegemonia no seio da sociedade e promovendo novos 

processos culturais, deve sê-la, expressão estética metodologicamente contra-

hegemônica, flagrando os fenômenos que a ordem do racionalismo dominador quer 

invisível e sempre a dissipar-se na nuvem de poeira da história. A maior afronta à 

riqueza e ao poder é a pobreza e a força humana que sobrevive em tal condição. A 

pobreza tem sua fonte em causas naturais ou sociais, que quando unidas por 

estrategemas politicos, resulta na destituição total da condição de tranquilidade e na 

emergência de necessidades básicas, instaurando uma ontologia e uma metafísica, 

respectivamente fundamentadas, na fatalidade material - da racionalidade viciosa que 

explora o pobre em sua situação de precariedade -, e na aceitação naturalizada de toda 

dogmática mística/religiosa que explica o absurdo de toda probreza ante a riqueza que 

há no mundo; dialética do fio da navalha que alinhava o conformismo e a resistência do 

pobre. 

Comumente, a racionalidade instrumental acadêmica tende a classificar o 

misticismo popular, também presente no fundamento do sincretismo católico, como 

manifestação do irracional, declarando como inimigos, aqueles sujeitos que ao 

misticismo se associam e o vivem, seja em instância política ou religiosa, e muito mais 

intensamente, quando ambas expressões de afetos encontram-se unificadas numa só 

vivência. Considera-se, então, que a emergência das chamadas pequenas narrativas, 

constituem uma fragmentação dos espaços discursivos instaurados pelos sistemas de 

significação, comprometendo a soberania hegemônia de sentidos que se querem 

inquestionáveis, a respeito da hierarquização de valores e da dissolvição de registros das 

vivências dos populares, que por tantas vezes, não são considerados dignos de 

historiografias oficiais; prova cabal a validar tal exegese histórica apresenta-se no 

seletivo esquecimento do crítico Bernadet, ao ocultar de suas análises minuciosas, a 

cena da mulher negra que dirige palavras inaudíveis e seu olhar ao horizonte além mar, 

obrigando a intervenção do autor G. Sarno, a inferir na interpretação do próprio 

Bernadet, fazendo que este rememore sua analítica; a saber, apesar da atiude do crítico 

cinematográfico em ofertar seu texto para leitura prévia do autor cinematográfico, e, da 
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adição de nota a respeito do comentário do autor sobre tal cena seletivamente esquecida 

na escritura, a postura do crítico revela-se como projeto intelectualista de grande 

tendeciosidade, tanto quanto aquela que o mesmo, procura apontar no projeto 

cinematográfico de Sarno. Todavia, a diferença consiste, na tomada política do espaço 

discursivo que objetivam um e outro; o crítico, minimizando a consciência política do 

realizador, o realizador, constrangendo ao crítico – e consequentemente, toda a corrente 

de tradição acadêmica a qual aquele diretamente se associa -, fazendo notar, através da 

relevância do específico take, o inaudito e o invisível que a lógica de conservação dos 

ditames tirâmicos desejam inarticulados na memória historiográfica, não apenas do 

Estado-nação pós-colonial brasileiro, mas desde que se possa instituir a arcaica Grécia 

como sítio arqueológico fundante da meta-narrativa ocidental. É neste intento que, o 

projeto documental de Sarno procura arituclar o inaudito e o invisível na constituição da 

memória nacional, conferindo-lhes, visibilidade por intermédio da intersubjetiva 

expressão que o cinema documental permite.  

A contextual interpretação que requer a cena seletivamente esquecida que a 

crítica de Bernadet desejava, é reveladora da consciência sóciocultural e política de 

Sarno a respeito da efetiva participação dos agentes históricos oriundos das etnias 

africanas (e em verdade, indígenas) na consumação do Estado brasileiro em meados do 

século XX. O projeto estético de Sarno possibilita reconhecer que a voz e a aparência de 

tais agentes populares, elementos constitutivos de suas identidades historicamente 

situadas, são um incômodo para o meta-dircuso hegemônico herdado e fundado na geo-

política centro-européia cristã, que as elites nativas do Brasil louvam e vociferam como 

perpetuadores das lógicas conservadoras que corroboram com a manutenção do poder 

investido nas instituições sociais, na posse daqueles grupos economicamente 

majoritários, seja na moderna expeculação do capital, ou, na oligarquia. Tal 

interpretação, estimulada na postura política de Sarno, enquanto cineasta, possibilita a 

compreensão de que as práticas e crenças índias e negras, e dos mestiços populares 

brasileiros, constituem uma vertente de oposição contra-hegemônica espontânea, se 

consideradas no exercício de direito de suas autonomias culturais e de identidade, ante a 

burguesia e a oligarquia pós-colonial no Brasil; muitas das manifestações que outrora 

eram nomeadas por folclore, concorrem para a supressão de sentidos do projeto colonial 

cristão centro-europeu, na medida em que, atráves da promoção dos discursos e 

imaginários das etnias negras e indígenas, seus referentes metafísicos representados em 

seus panteões míticos, negam não apenas a teodicéia dos signos dos colonizadores, 
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atacando a moral imposta por tal metafísica dos costumes, que fundamenta a violência 

epistemológica e simbólica, e, que instaura o trágico da repressão desumanizadora para 

com os grupos etnicamente não originários do homem europeu. Os fenômenos 

objetivamente captados no aparelho cinematográfico, sejam formas visuais e ou 

sonoras, são fenômenos na medida em que, quando consumados em imagem, 

representam a presença daqueles sujeitos mestiços, seus traços fisionômicos e suas 

vozes, no mundo. 

Os registros documentais de Sarno são instrutivos objetos para a reflexão crítica 

da recente mudança em planos de desgovernos do Estado-nação brasileiro, como 

também da espontaneidade da cultura popular, dimensão social em que a dualidade do 

conformismo e da resistência faz valer a escola da astúcia como estratégia de 

sobrevivência de sujeitos imersos num contexto sócio-histórico de permanentes mazelas 

naturais e institucionais, como as regiões periféricas das metrópoles ou territórios do 

Nordeste. Se em algum momento, Sarno intentou representar (falar por) os sujeitos 

populares que seus documentários apresentam, esta postura, ao longo de sua experiência 

como cineasta integrante da Caravana Farkas, revela-se modificada pelo 

amedurecimento humano que a própria atividade cinematográfica possa ter conferido ao 

realizador, que de modo igualmente astucioso, procurou não apenas registrar com 

pretensa objetividade maquinal os fenômeos humanos e sociais da cultura sertaneja 

nordestina em suporte audiovisual, mas convidá-los a compor a expressão estética 

consumada na textura saturada das formas visuais e na trama ruidosa das formas 

sonoras, assim, representando de maneira transcendental, as práticas cotidianas que 

fundamentam os mesmos, não como meras estatísticas sociológicas, mas como sujeitos 

históricos de um contexto cultural. No plano acadêmico, referente à cinematografia 

documental que o cineasta utiliza, têm-se a exposição de um método de abordagem 

sociológico que instrui o manejo da ferramenta do audiovisual para o registro factual 

temático das demandas sociais em conflito nos rigores da academia, fortalecendo assim, 

o caráter politico contra-hegemônico já assinalado. 

Compreende-se, pois, que o pensamento – até onde se possa perceber sua 

totalidade, é imagético-verbal, simbólico, sendo o sentido de toda proposição discursiva 

ou textual, a apresentação e criação induzida de imagens. Assim, tem-se nos objetos 

figurativos – incluso os filmes -, uma importante presença da atividade de sujeitos que 

sobrevivem diretamente das artes ao longo da marcha das civilizações. Os 

documentários de Sarno, deste modo, passam a integrar a memória e o imaginário da 
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nação, na historiografia do cinema documental brasileiro, tanto quanto, os sujeitos que 

nele se apresentam, e, àqueles outros já representados como arquétipos das narrativas 

nortesdinas, da realidade referente e situada ao transcendente do simbólico da cultura e 

do mito. 
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Apêndice 1: Ficha técnica dos filmes  - documentários – de Geraldo Srno 

 
 

- Viramundo, b&p/ 40’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1965, direção: Geraldo Sarno, 

produção: Thomaz Farkas, fotografia: Thomaz Farkas e Armando Barreto, música: 

Caetano Veloso, som direto: Sérgio Muniz, Edgardo Pallero, Maurice Capovilla e 

Vladimir Herzog, produção executiva: Edgardo Pallero, montagem Sylvio Renoldi. 

- Casa de Farinha, cor/ 13’/ 16mm/ 1969-70, roteiro e direção: Geraldo Sarno, 

produção: Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato e Lauro Escorel, som direto: 

Sidney Paiva Lopes, música: Ana Carolina, montagem: Eduardo Escorel. - Jornal do 

sertão, b&p/ 13’30’’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1970, roteiro e direção: Geraldo Sarno, 

produção: Saruê Filmes e Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato, Thomaz Farkas e 

Leonardo Bartucci, som direto: Sidnei Paiva Lopes, narração: Tite de Lemos, produtor 

executivo: Edgardo Pallero, montagem: Eduardo Escorel. 

 

- A Cantoria, cor/ 14’30’’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1970, direção e roteiro: Geraldo 

Sarno, produção e fotografia: Thomaz Farkas, música (cantadores): Lourival Batista e 

Severino Pinto, som direto: Sidney Paiva Lopes, montagem; Eduardo Escorel, produção 

executiva: Edgardo Pallero. 

 

- O Engenho, cor/ 9’30’’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1970, roteiro e direção: Geraldo 

Sarno, produção: Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato e Lauro Escorel, som 

direto; Sidnei Paiva Lopes, música: Ana Carolina, narração: Paulo Pontes, produção 

executiva: Edgardo Pallero e Sérgio Muniz, montagem: Eduardo Escorel. 

 

- Os Imaginários, b&p/ 10’/ 16mm/ 1970, roteiro e direção: Geraldo Sarno, produção: 

Saruê Filmes e Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato, Lauro Escorel e Leonardo 

Bartucci, música: Ana Carolina, narração: Othon Bastos, produção executiva: Edgardo 

Pallero, montagem: Eduardo Escorel. 

 

- Região:Cariri, cor e b&p/ 10’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1970, roteiro e direção; 

Geraldo Sarno, produção: Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato, narração: Paulo 

Pontes, som direto: Sidnei Paiva Lopes, produção executiva: Edgardo Pallero, 

montagem: Amauri Alves. 

 

- Viva Cariri, cor e b&p/ 36’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1970, roteiro e direção: Geraldo 

Sarno, produção: Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato e Lauro Escorel, música: 

Gilberto Gil, Pedro Bandeira Raimundo Silvestre, narração: Paulo Pontes, som direto: 

Sidnei Paiva Lopes, produção executiva: Edgardo Pallero, montagem: Geraldo Sarno, 

Amauri Alves e Rose Lacreta. 

 

- Padre Cícero, cor e b&p/ 10’/ 16mm/ 1971, direção: Geraldo Sarno, produção: 

Thomaz Farkas, fotografia: Affonso Beato e Eduardo Escorel, narração: Anthero de 

Oliveira, produção executiva: Edgardo Pallero, montagem; Geraldo Sarno e Pery S. 

Silva, som: Carlos de la Riva. - Paraíso, Juarez, cor/ 8’/ 16mm, ampliado 35mm/ 1971, 

produção, direção, fotografia e roteiro: Thomaz Farkas, som direto; Djalma Correia, 

som: Álamo, montagem: Rogério Correia. 

 

 


