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Apresentação

Nesta edição, estamos nos ocupando da cultura 
visual e seu papel que revoluciona o nosso 
cotidiano, já que vivemos na era digital, onde 

tudo na sociedade vira espetáculo. Neste mundo em 
mudança, a poesia digital acena para novos paradigmas, 
que chegam para descrever novos caminhos e arejar 
as artes.

Para falar de hoje, esta edição focaliza, ainda, o 
cinema, a telenovela, o retrato, a câmara fotográfica, a 
visualidade urbana.

A poesia visual é instigante, apontando para 
atividades experimentais, com recursos da tecnologia 
que contribui para ressignificar formas e objetos.

O cinema, que mudou o modo do homem ver e 
interpretar o mundo, procura sustentação na literatura, ao 
mesmo tempo em que interfere no modo de se construir 
textos literários. A telenovela, que fascina multidões, 
atrai a atenção de estudiosos para desvendar alguns 
processos criativos usados, hoje, na comunicação de 
massas, e têm origem  em procedimentos adotados na 
Grécia antiga.

A dimensão visual da sociedade, captada através 
da arquitetura e da moda, aqui é lembrada, para  
descrever o cotidiano de diferentes classes sociais 
que se encontram e se afastam na estranha aventura 
de viver.

Esta é nossa viagem de hoje, no tempo e no espaço. 
Viaje com a gente!

Zenaide Bassi Ribeiro Sores
Diretora Responsável
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Paola Rodrigues
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SÁTIRA MENIPÉIA

SOAP OPERA AND MENIPPEA SATIRE
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Paola Rodrigues*

TELENOVELA E 
SÁTIRA MENIPÉIA

SOAP OPERA AND MENIPPEA SATIRE

* Formada em Jornalismo, em Santos, produtora de televisão.

Recentemente duas telenovelas, abordando 
homossexualismo, sacudiram o país, com 
destinos diversos; uma, Amor à vida, com ampla 

aceitação pela sociedade, e a outra,  Babilônia, com tanta 
rejeição que começou a ser inteiramente reescrita, em pleno 
ar. O que teria acontecido, para tão diverso comportamento 
do público? Babilônia, ainda se encontra no ar, e é tão grande 
a proximidade que dificulta qualquer análise. (Lembro que 
estou escrevendo este artigo no dia quatro de junho de 
2015 – e essa novela foi iniciada em 16 de março de 2015, 
está passando por tantas alterações, que não se sabe 
como ainda caminhará). Mas, apesar dessa proximidade, 
algumas considerações sobre seu início, são passíveis de 
considerações, ainda que ligeiras.
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 Amor à vida terminou em janeiro de 2014, e muito se 
especulou sobre o seu sucesso, sem uma fundamentação 
mais refletida. Vamos, neste artigo, tentar provocar alguma 
reflexão sobre esta questão, dada a importância que têm, em 
nosso país, as telenovelas, e, muito particularmente, quando 
veiculadas pela Rede Globo de Televisão, cuja produção 
televisiva não somente encanta o país com gigantescas 
audiências, como é reproduzida no mundo inteiro, de tal 
modo que fatos que ocorrem em suas programações logo 
alcançam repercussão internacional.

Como se sabe, uma telenovela lida com valores e 
ideologias e quando focaliza homossexuais ou grupos 
étnicos, tradicionalmente discriminados, pode contribuir para 
reforçar preconceitos ou  suscitar debates que valorizem a 
tolerância e o respeito à alteridade. Como se sabe, no caso 
dessas duas telenovelas a intenção original era contribuir para 
mudanças no comportamento conservador e preconceituoso 
que tem marcado a grande maioria da população brasileira, 
apesar do mito de cordialidade e tolerância com que tem sido 
sempre apresentada.

Telenovelas

As telenovelas brasileiras narram histórias de amor e ódio 
que encantam milhões de pessoas em todo o país, mas não é 
só. Funcionam como uma grande vitrine que vende de tudo: 
cortes de cabelos, penteados, bolsas, moda, automóveis,  
além de estilos de móveis,  adornos domésticos, geladeiras, 
fogões, e, principalmente, ideias, padrões de conduta e 
preconceitos.

Durante longos anos, a televisão brasileira, em 
consideráveis partes  de sua programação, inclusive nas 
telenovelas, ensinou que o negro é inferior por natureza, 
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e fez isso condenando atrizes e atores negros e mulatos a 
desempenharem papéis em que representavam profissionais 
subalternos, figuras secundárias, quando não havia ladrões 
ou assassinos para serem representados.

Os homossexuais também eram mostrados, seguidamente, 
com trejeitos ou excessos que os tornavam alvos  de caçoadas 
e humilhações. Hoje, embora quadros desse tipo não tenham 
sido totalmente banidos, já se observam empenhos para 
mudanças, como ocorreu na telenovela Amor à vida,  escrita 
por Walcyr Carrasco e dirigida por Mauro Mendonça Filho.

Essa novela foi apresentada pela Rede Globo de 
Televisão, no período de 20 de maio de 2013 a 31 de janeiro 
de 2014, às 21 horas, contando a história de uma família rica, 
que vivia numa  bela mansão em São Paulo.  O chefe da família  
(César) é médico, dono de um hospital, São Magno, situado 
próximo à Avenida Paulista. É casado com Pilar, médica, mas 
que não exerce mais a profissão. 

  Eles têm um casal de filhos, mas César pretende deixar 
esse hospital  de herança para a  filha (Paloma), que é médica, 
inteligente, bonita e adorada pelo pai, que odeia o filho (Félix),   
que é homossexual – embora não assumido, casado e pai de 
um filho adolescente.

Félix  é superprotegido pela mãe, que procura ajudá-lo de 
todas as formas. Ele não conseguiu formar-se em medicina, 
passou a dedicar-se ao ramo administrativo, e não perde 
oportunidade de desviar dinheiro do hospital e cometer 
vários tipos de irregularidades, além de  injustiças contra 
funcionários. Tem péssimo caráter e procura prejudicar a 
irmã, inclusive participando de um ato em que ela é separada 
de sua filha recém nascida. 

Intolerante, frio, calculista e cruel, Félix, no fundo, tem 
dificuldade de aceitar-se a si mesmo, vivendo uma falsa 
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identidade sexual, em tão forte processo repressivo que 
o condiciona a comportamentos perversos. Simula ser 
marido, simula ter sido pai, e, no jogo de simulações, sua 
personalidade se esfacela, enquanto sofre por desejar, em 
vão, ter amor e reconhecimento de seu pai, que o despreza.

A história vai se desenvolvendo cheia de lances 
complicados, mas Félix vai se notabilizando por uma série 
de frases bem humoradas, que divertem os telespectadores 
levando-os, inclusive, a se esquecerem de sua condição de 
homossexual, aposentando por algumas horas seu imenso 
conservadorismo e caráter discriminatório em relação a esse 
grupo social.

Uma Sátira Menipéia

Através de seu humor sarcástico, Félix destila veneno 
contra o seu interlocutor ou terceiros, criando no telespectador 
sempre a expectativa de novas frases, e, desse modo, o autor 
Walcyr Carrasco carnavaliza o espetáculo, trabalhando, de 
modo consciente, no campo do cômico-sério, manipulando 
as excentricidades que permitem o desvendamento da 
natureza humana, através da fantasia livre. Para constatar 
estas assertivas, basta observar cenas de comportamento 
excêntrico no curso de toda a trama, situações e personagens 
paródicas, declarações inoportunas, profanação do sagrado 
ou endeusamento/destronamento, entre outros elementos  que 
ocorrem ao longo da história. 

Combinações engenhosas de pares como Márcia/
Valdirene, Denizard/Ordália,  Márcia/Atílio, Perséfone/Patrícia 
compõem os elementos de uma ópera buffa que leva o 
telespectador a gargalhadas, enquanto sofre acompanhando 
o drama de Paloma e Bruno.
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O conceito de carnavalização, formulado por Bakhtin, 
implica a transposição do espírito carnavalesco para a arte, 
lembrando que no carnaval a vida é desviada de sua ordem 
habitual, quando são revogadas as leis e restrições do cotidiano 
e das hierarquias, abrindo-se espaço para as excentricidades 
e a liberação dos costumes.  A esse respeito, Bakhtin escreveu 
em Cultura popular da Idade Média e no Renascimento:

“Chamamos literatura carnavalizada à literatura que, direta 
ou indiretamente, através de diversos elos mediadores sofreu a 
influência de diferentes modalidades de folclore carnavalesco 
(antigo ou medieval). Todo o campo do cômico-sério constitui o 
primeiro exemplo desse tipo de literatura. Para nós, o problema 
da carnavalização na literatura é uma das mais importantes 
questões de poética histórica, predominantemente da poética 
de gêneros”.

Assim, podemos considerar que o Carnaval, forma 
sincrética de espetáculo, apresenta uma linguagem de formas 
concreto-sensoriais simbólicas, que exprimem de maneira 
diversificada uma cosmovisão carnavalesca, que é passível 
de certa transposição para a literatura.

Bakhtin considera ainda o dialogismo como a própria 
essência da linguagem. É também definidor do ser humano, 
já que é impossível pensar o homem fora das relações que o 
ligam a outro; assim, a alteridade é condição da identidade, 
no sentido de que uma pessoa deve passar pela consciência 
do outro para se constituir.

Considerando os conceitos de carnavalização e dialogismo, 
temos de nos reportar ao conceito de Sátira Menipéia. Em 
“Problemas da poética de Dostoievski”, Bakthin explica 
que “Na menipéia aparece pela primeira vez, também, o que 
podemos chamar experimentação moral e psicológica, ou 
seja, a representação  de inusitados estados psicológicos-
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morais anormais do homem – toda espécie de loucura, da 
dupla personalidade, do devaneio incontido, de sonhos  
extraordinários, de paixões limites com a loucura...”

Integrava a sátira menipéia um fantasma experimental, 
desconhecido da epopeia e da tragédia  grega. Há combinação 
orgânica do fantástico livre, do simbolismo e, às vezes 
do elemento místico religioso com o naturalismo de um 
submundo extremado e grosseiro.

Agora, voltando à telenovela em pauta, reafirmamos que 
é redigida de modo que incorpora os conceitos de menipéia, 
carnavalização e dialogismo.

Observemos que  no texto de Walcyr Carrasco, o 
vocabulário orientado para provocar o riso, é apresentado por 
Félix, que, ao  dialogar com a Bíblia, dessacraliza o sagrado 
com bom humor, e seu efeito cômico é imediato, visto que 
se trata do uso de referenciais de amplo conhecimento 
do telespectador, como a Santa Ceia, ou seja, a refeição 
em que Jesus  se despediu de seus apóstolos, tomando 
vinho no Graal, o cálice sagrado; ou o Santo Sepulcro, 
território sagrado em que o Filho de Deus foi sepultado. Só 
a profanação de tão sagrados elementos  seria a explicação 
para justificar o tormento pelo qual passaria o personagem, 
conforme seu próprio juízo: “Será que eu salguei a Santa 
Ceia?”. Ou outras expressões como: “Será que eu tomei 
caipirinha no Santo Graal?”; ou ainda: “Será que eu sapateei 
sobre o Santo Sepulcro?”

 A polissemia da linguagem é usada em grande escala 
em relações dialógicas, pelo protagonista, que levam o 
telespectador a participar do jogo, criando suas próprias 
frases em brincadeiras com familiares e amigos, ou até 
postando na internet, através do Facebook. Félix se torna o 
bom companheiro, seu homossexualismo é esquecido, suas 
vilanias, desculpadas. O desfile de frases não para: “Quem 
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acredita na mudança das pessoas é a transportadora, eu 
não!”.  E não falta o deboche deslavado: “ Vou trocar a minha 
aura por um esplendor de purpurina!”. De repente, volta a 
dessacralização do sagrado, brincando com a polissemia 
da palavra tábua: “Será que eu piquei salsinha na tábua dos 
dez mandamentos?”.

A extraordinária performance do ator  Mateus Solano, que 
deu vida a Félix,  foi  merecidamente e amplamente elogiada, 
mas ao lado de seu reconhecido talento e dos inegáveis 
méritos de seus companheiros de representação, estava a 
concepção textual de Walcyr Carrasco, que inovou, criando 
uma sátira menipéia, ou seja, redigiu sua peça  televisiva, 
ao modo de Menipo de Gadara, do século lll aC, introduzida 
na literatura pelo romano Varron, século l a C, e, do ponto 
de vista teórico, desenvolvida por Bakhtin, onde o humor 
permeia o sério, o dramático e há excepcional liberdade de 
invenção temática e filosófica. E onde também não faltam a 
experimentação moral e psicológica, nem toda espécie do 
devaneio incontido, nem mesmo a presença do elemento 
fantástico. Seguindo o manual, não faltaram, na telenovela 
de Walcyr, cortinas esvoaçantes sugerindo o passeio pela 
casa do  fantasma de Nicole, interpretado por Marina Ruy 
Barbosa, que havia caído morta na Igreja, no momento em que 
iria se casar.  Nem faltou a prevista transferência de heróis 
para países fantásticos e perigosos, pois Niño sequestrou 
Paulinha, a filha de Paloma, juntamente com a babá, levando-
as a uma estranha e perigosa aventura, para escondê-las  nos 
altos das imensas montanhas peruanas – o que deu muito 
trabalho aos que salvaram a menina e sua acompanhante, 
gravemente ferida.

 A telenovela também provocou muitos risos. Walcyr 
Carrasco, muito culto, foi buscar a semente do riso na 
Grécia antiga, mas que gozou de grande prestígio entre os 
latinos, com sua base ampla na provocação, no sarcasmo e 
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na ironia. Tomou para si, essa semente, mas não a explorou 
em sua plenitude, mantendo-se habilidosamente nos temas 
relacionados aos fatos pitorescos do cotidiano, à vaidade, à 
ambição, à avareza.

A ambição domina corações e mentes de personagens, 
que aspiram a poder, dinheiro, prestígio de forma desenfreada, 
mas há figuras generosas, como Niko, que manteve sólida 
relação homo - afetiva com Félix, passando mais tarde a 
viverem juntos na praia, explorando um restaurante.

  O comportamento de Felix começou a mudar, à medida 
em que passou a se sentir mais feliz, buscando uma vida 
mais simples e generosa com Niko, aceitando a si próprio, 
aproximando-se  da irmã. O pai estava muito doente e 
foi  viver na casa de Niko e Félix,  que passou a cuidar da 
saúde dele. A saúde do médico foi melhorando devagar – e 
aquele homem poderoso e insensível, que governava a vida 
de todos, como um rei postado no alto do trono, começou 
a mudar, também, humanizando-se pelo sofrimento e 
enxergando o filho com generosidade. 

Usando cadeira de rodas para se locomover, dependente, 
um dia  é levado por Félix  para um passeio à beira mar. É 
ali, olhando para o mar e o céu avermelhado do fim-do-dia 
que o velho segura a mão de Félix e, pela primeira vez, o 
chama de filho.

A cena poética, inspirada no filme Morte em Veneza, de 
Viscont, colocou o ponto final na novela que havia ainda 
apresentado o primeiro beijo gay da História da televisão 
brasileira, um beijo apaixonado entre Felix e Niko, cercado 
de gigantesca publicidade e – mais interessante, cercado 
de aplausos dos telespectadores.

A novela terminou com uma audiência espetacular: em 
cada cem televisores ligados no país, setenta e dois estavam 
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sintonizados em Amor à vida, conforme informações de 
agências de pesquisa, citadas pela Folha de S. Paulo.  

Tentando Repetir o Modelo

A telenovela Amor à vida foi sucedida por Em família, 
(de Manoel Carlos) que por sua vez foi sucedida por Império 
(Aguinaldo Silva), que terminou em 13 de março de 2015. Em 
16 de março, iniciou-se a novela Babilônia, com um beijo gay, 
entre duas das mais famosas e respeitadas atrizes brasileiras, 
Fernanda Montenegro e Natália Timberg, ambas com  85 anos 
de idade, representando um casal homossexual.

 A cena provocou um tipo de hecatombe no país, com 
brados de horror e críticas furiosas de todos os lados, 
inclusive protestos de membros de instituições religiosas e 
de políticos, como o deputado João Campos, do PSDB, de 
Goiás. Publicado na Folha de S. Paulo.

O que teria acontecido? O autor, muito conceituado e 
experiente, Gilberto Braga, logo se sentiu perdido, passando 
a dar entrevistas desencontradas, enquanto reunido com 
sua equipe providenciava alterações no enredo, mudando 
de forma radical o papel de várias personagens. Assim, de 
repente, uma garota de programa, mudava, pensando em 
casamento monogâmico com um namorado rico e poderoso; 
uma mulher amoral, empresária de sucesso, que mantinha 
casos com quem quisesse, de repente se apaixona e vira 
conservadora, alardeando as belezas da monogamia.

Muita gente se indagava como era possível que Gilberto 
Braga errasse a  mão desse jeito. Mas, tudo indica, o erro não 
foi dele, mas da emissora que, baseando-se no sucesso da 
telenovela  Amor à vida , acreditou que ela tivesse indicado 
grande mudança no comportamento do povo brasileiro, que 
teria se tornado mais democrático, respeitando a diversidade. 
Acreditando que a porteira estivesse aberta e era só avançar, 
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autorizaram a elaboração do texto revolucionário, abrindo-se 
o primeiro capítulo da telenovela  com  um longo e demorado 
primeiro beijo gay entre duas mulheres idosas. 

 A poderosa emissora perdeu-se na sua própria empáfia: 
não conseguiu identificar que milhões de telespectadores 
haviam se curvado não a uma história de gays, mas ao modo 
que Walcyr Carrasco escreveu, sustentando-se no talento 
extraordinário de Mateus Solano, que transitou pelos difíceis 
caminhos do cômico-sério com maestria, de forma que o 
homossexualismo do personagem fosse apagado, dando 
lugar apenas a um ser humano chamado Félix.

O S u s t o

“Não posso acreditar que ainda se espantem com a 
homossexualidade”. A frase da atriz Fernanda Montenegro 
foi dita à revista “Contigo!” exprimindo o pensamento dos 
que não concordavam com a reação negativa ao casal 
interpretado por ela e Nathalia Timberg, na telenovela .

Uma nota de repúdio a Fernanda Montenegro e Natália 
Timberg foi publicada pela Frente Parlamentar em Defesa da 
Familia, que ainda  articulou movimentos de boicote contra 
a telenovela.

Mas a nota lamentável é que o conservadorismo continua 
muito forte, e não é apenas no Brasil. A própria telenovela 
“Amor à vida”, em vários países onde foi exibida, passou 
por restrições ao exibir o beijo entre Félix e Niko. Um letreiro 
sobre a imagem recomendava que fossem retirados da sala 
menores, pois iria ser mostrada uma cena imprópria.

Em Angola, muito recentemente, uma telenovela que 
mostraria um beijo gay foi retirada do ar.
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E no Brasil, basta examinar o que anda acontecendo no 
Congresso Nacional, para termos certeza de os segmentos 
mais conservadores e que representam a prepotência e a 
discriminação estão mais fortes do que se poderia imaginar.

Aguardemos.
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Conhecido como sétima arte, o cinema é um 
gênero híbrido porque dialoga, na sua realização, 
com outras produções culturais, como a música, 

as artes plásticas, a filosofia e, evidentemente, a literatura. 
É possível “definir o cinema como teatro romanceado ou 

romance teatralizado”, segundo Paulo Emílio Sales Gomes 
(1972: 106), que também define: “O cinema seria pois uma 
simbiose entre teatro e romance”. 

O romance, cuja característica principal é a intervenção 
de um ou mais narradores, pode apresentar duplo modo: 
o mostrar e o narrar; neste predomina o sumário, naquele, 
a cena. Na cena, dispensa-se a mediação do narrador; no 
sumário, o narrador, numa clara tendência ao resumo, 
muitas vezes apresenta-o em poucas páginas e com uma 
visualização mínima.
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Nas narrativas modernas prepondera a cena, nas 
tradicionais, o sumário. 

Percy Lubbock (citado por Lígia Chiappini M. Leite, 
1985: 14-15),

“distingue a apresentação, que pode ser cênica 
ou panorâmica, e o tratamento dado, que 
pode ser dramático ou pictórico, ou uma 
combinação dos dois, pictórico-dramático”. 

No tratamento dramático e na cena há a predominância 
do discurso direto; no pictórico, do discurso indireto e no 
dramático-pictórico, o discurso indireto-livre. O cinema e 
o teatro, por sua vez, caracterizam-se pela ausência do 
narrador explícito, que tem sua função absorvida pelos 
atores transformados em personagens; por isso o papel 
assumido pelo diálogo constitui seu elemento fundamental. 
Na  obra literária, o modo dramático identifica a narrativa 
em que a intervenção do narrador é mínima ou nula; por 
conseguinte, os diálogos, predominantes, respondem pela 
mensagem. Trata-se de uma técnica radical, motivo pelo 
qual dificilmente encontra guarida em narrativas longas; 
em contos, ela funciona com mais propriedade. o teatro, a 
situação é essencialmente dialógica e é, por intermédio dela 
que se produz a ação, pedra de toque do gênero. 

Intersecção Entre
Cinema e Narrativa 

 Partindo-se do pressuposto de que tanto o cinema 
como a narrativa ficcional são artes essencialmente espácio-
temporais, podemos estabelecer uma intersecção entre ambos, 
uma vez que as personagens cinematográficas adquirem 
desenvoltura no tempo e no espaço tal qual as personagens 
do romance. O cinema tem por função transferir para tela não 
apenas uma história cuja mensagem é veiculada por meio de 
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personagens, mas também canalizar para ela os mecanismos 
necessários à organização interna da montagem, que 
pressupõe esteticidade, criatividade e linguagem adequada. 

“O cinema, diz Zizi Trevizan (1998: 85), é e 
sempre será um jogo de arte, humanismo e 
sedução. Todo bom filme apresenta adequação 
perfeita entre o conteúdo (a história contada) e a 
linguagem fílmica, veiculadora desse conteúdo”. 

Fernando Namora, escritor português, cuja produção 
literária se estende de 1938 a 1988, teve várias de suas 
obras adaptadas ao cinema, como Domingo à tarde, A noite 
e a madrugada, Retalhos da vida de um médico, Resposta 
a Matilde e em O rio triste é possível perceber a presença 
de aspectos cinematográficos no seu arcabouço, como 
os subterfúgios retóricos da estrutura sinuosa modular, 
utilizados para criar um suspense policial, sugerindo 
um roteiro pensado para essa arte. O próprio autor 
aponta para as tendências do romance atual, em que se 
preconiza uma austeridade na escrita e a incorporação, 
na linguagem literária, de recursos provindos de outras 
artes, principalmente do novo cinema. Em O rio triste, diz 
ele, “romance de escrita sóbria e composição emaranhada, 
tento um pouco de tudo isso”. (1982: 3). 

 A estrutura fragmentada da narrativa, além de 
constituir, por si só, um significado, ligado à fragmentação 
característica do homem moderno, presta-se perfeitamente 
à alternância de cenas. A diluição das vozes narrativas entre 
várias personagens, cada qual ostentando sua verdade, 
contribui igualmente para o desenvolvimento da trama. 
A narração realiza-se, não mais por meio de um narrador 
heterodiegético, mas pela câmera que passa a exercer essa 
função. Nada impede, entretanto, que se lance mão de uma 
voz narrativa, tal qual no teatro épico, que preencha os vácuos, 
compondo a atmosfera de dúvidas, de enigma que percorre a 
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obra, a exemplo da utilizada na mini-série Os maias, realizada 
a partir do romance homônimo, de Eça de Queirós. 

O rio triste,  em que pese a predominância da narração sobre 
a descrição, oferece sugestões de todos os matizes, uma vez 
que as sensações emanadas do texto são fundamentalmente 
visuais, facilitando o trabalho do diretor na composição das 
cenas. Os espaços que, no teatro se concretizam no cenário, 
no cinema, pela própria natureza, dispõem de mais amplo 
espectro. Os espaços mais importantes, que significam 
etapas da vida, de ascensão ou degradação social, podem ser 
mais bem explorados que no teatro. No romance em questão, 
aos dois espaços principais do romance, o do núcleo 
central, da família de Rodrigo e o do Café, das tertúlias 
literárias, devemos acrescentar um terceiro, de fundamental 
importância: o rio. Afinal, o título O rio triste pressupõe a 
sua inclusão como protagonista e não como coadjuvante. 
É a partir dele que a trama se desenrola: ele representa 
metaforicamente o correr da vida, o fluir do tempo e o próprio 
país e dentro da diegese é o local do primeiro encontro de 
Teresa e Rodrigo e o último lugar onde ele foi visto. 

Fora da diegese, simboliza algo que se transformou, que 
ficou pior, talvez, a própria pátria. E tudo isso, evidentemente, 
tendo Lisboa como pano de fundo. 

Os dois espaços, “plataformas móveis que se aproximam 
e se afastam”, conforme assinala Urbano Tavares Rodrigues 
(1988), permitem o deslocamento da câmera a captar todos 
os movimentos dos transeuntes ficcionais desses núcleos. 
André Bernardes, o escritor-personagem, e Ferreirinha, o 
repórter, transitam nos dois espaços e estabelecem um elo 
entre eles. 

O tempo, por sua vez, tanto no teatro como no cinema,

“não é o presente eterno da Lírica e, muito 
menos, o pretérito da Épica; é o presente que 
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passa, que exprime a atualidade do acontecer e 
que evolve tensamente para o futuro, como diz 
Anatol Rosenfeld.” (1965: 24)

Em O rio triste, ao lado do presente que atualiza os 
fatos, as incursões pelos campos da memória podem ter nos 
flash-backs a sua forma de realização e o deslocamento do 
tempo para o futuro, representado pelas prolepses, podem 
ser projetados como “sonhos”. 

Em várias passagens de O rio triste existe a sugestão 
cinematográfica, como: 

“Até que chegou o dia 25 do mesmo mês de 
Novembro, em que quase todos os evasivos 
enredos que vimos descrevendo em câmera 
lenta ...” (p. 193), ou “Vamos projetar o filme mais 
uma vez ou, pelo menos, algumas seqiiências”. 
(p. 231), ou ainda “Fico por aqui - ponho o filme 
de lado. Até ver”. (p. 234). 

A adaptação de um romance para o cinema implica a 
substituição do gênero narrativo pelo dramático, o que 
significa cambiar sua função para apelativa. Os pronomes 
EU da lírica e o ELE da épica são substituídos pelo TU da 
dramática. O texto passa a ser substantivamente dramático 
e adjetivamente narrativo e a representação, como essência 
do gênero, funciona como intermediário entre a obra e o 
público. Os diálogos, expressos pelos discursos diretos, 
passam a figurar como parte essencial no cinema, enquanto 
a câmera se incumbe de narrar as partes preenchidas pelo 
narrador no romance. A câmera, entretanto, não é neutra.

“No cinema não há um registro sem controle, 
mas pelo contrário, existe alguém por trás dela 
que seleciona e combina, pela montagem, as 
imagens a mostrar”, como atesta Lígia C. M. 
Leite. (1985: 62)
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É por meio da câmera que se pode falar em ponto de 
vista onisciente (do narrador) ou ponto de vista centrado 
em uma ou várias personagens. Entretanto, há que se 
contar com a participação do espectador, que não pode 
permanecer passivo, sob o risco de não conseguir penetrar 
na significação global da obra. Um espectador atento  
começará por decodificar o título, a ver se ele contribui para 
revelar seu tema. 

A adaptação do romance à linguagem cinematográfica 
pressupõe a permanência do que contar, isto é, não pode 
prescindir de veicular a mesma mensagem; a mudança 
deve operar-se no como apresentá-Ias, aproveitando a 
combinação dos dois processos de que o cinema dispõe: o 
texto e as imagens. 

A verossimilhança, ou seja, a aproximação da história 
com personagens e situações compatíveis com as existentes 
no mundo real, é crucial para envolver o espectador e torná-
lo cúmplice do cineasta na construção do produto final, 
convidando-o a decifrar nele uma nova visão de mundo. 

“A estrutura do filme frequentemente baseia-
se na disposição do narrador em assumir 
sucessivamente o ponto de vista (aí, não físico, 
mas intelectual) de sucessivas personagens. 
Um dos exemplos célebres é Cidadão Kane, de 
Orson Welles”, no dizer de Paulo Emílio Sales 
Gomes (1972: 107). 

Nesse filme, a personagem central nos é apresentada 
por testemunhos de sua ex-mulher, de seus antigos 
colaboradores e de seus comparsas menos importantes, isto 
é, pela caracterização direta, segundo Kayser (1970: 308): 

“Entende-se por caracterização direta, o 
conjunto de declarações feitas por outros 
acerca de certas personagens”. 



 25 TEMA

Poder-se-ia dizer que O rio triste guarda certa 
semelhança, quanto a esse aspecto, com Cidadão Kane, 
pois Rodrigo é uma personagem-referente, do qual tomamos 
conhecimento por meio de sua filha Cecília, de sua mulher 
Teresa e de testemunhos de companheiros de trabalho 
e dos porteiros do edifício em que residia. Como Kane, 
não conhecemos praticamente nada do ponto de vista do 
próprio Rodrigo. 

Talvez  fosse um artifício do criador para não deslustrar 
o enigma, que deve permanecer sem solução, uma obra 
aberta, enfim ... 

Christian Metz (1972: 206) afirma que a linguagem 
cinematográfica se distribui em torno de seis grandes tipos, 
chamados tipos sintagmáticos: a cena, a sequência, o 
sintagma alternante, o sintagma frequentativo, o sintagma 
descritivo e o plano autônomo. 

“Falar diretamente da diegese, diz ele, (. . .) não 
nos dará jamais a decupagem sintagmática 
do filme, porque assim se volta a examinar 
significados sem ter em conta os significantes. 
Inversamente, querer delimitar unidades sem 
levar em conta o todo da diegese (. . .) é operar 
sobre significantes sem significados, pois o 
próprio do filme narrativo é narrar”.

Melancolia, desalento, pessimismo, solidão, temas que 
percorrem a obra, imbricam vida/morte; passado/presente/
futuro; ilusão/desilusão; esperança/desesperança, para 
sugerir a consequente busca de um sentido para a vida. A 
própria incompetência em modificar a realidade do país em 
que habita é simultaneamente ponto de partida e ponto de 
chegada da criação do romance, como testemunha o próprio 
autor, que diz:
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“Estou evidentemente interessado nas coisas, 
mas interessado só de certa maneira. Há um 
profundo desencanto, como que uma fadiga, 
como que um cansaço de forma diferente. (...) 
que tenta ser compensada pelo diálogo que é 
a criação artística. É uma coisa que é de nós 
e para nós, há sempre vários interlocutores 
dentro de nós’!” ( p.3)

O mundo em metamorfose, representante da modernidade, 
constitui um dos elementos motores da evolução das cenas e 
permite a conscientização da precariedade do tempo e da vida, 
de que tudo é contingente. As cenas do cotidiano são vitais 
para representar o desgaste das relações dos casais, oprimidos 
pela rotina fatigante. 

Conclusão
Um filme que reproduzisse esse romance poderia ser 

comparado em densidade dramática a Tomates verdes 
fritos, em que, segundo Zizi Trevisan (1998, p.88):

“o mundo externo funciona como 
elemento opressor, levando o ser humano 
ao reconhecimento de suas  precárias 
condições de defesa e sobrevivência, 
diante de uma realidade imprevisível e 
ameaçadora, que é a própria vida”. 

No romance O rio triste, um ingrediente a mais poderia 
ser acrescentado como elemento opressor: o regime político 
que tolhia as pessoas, impedindo-as de se manifestar 
abertamente, obrigando-as a se calar, a se alienar ou exercer 
atividades políticas clandestinas. 

Uma das principais características deste romance é 
instaurar um enigma, logo na sua abertura, enigma não 
resolvido, conforme se deduz da cena final. Por isso, o filme 
poderia ser realizado a partir dessa cena final, ou seja, a 
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procura do dossier de Rodrigo nas instalações da PIDE, 
em 1974, logo após a Revolução dos Cravos e, por meio do 
recurso da analepse, recuar no tempo, a 1965, época em que 
a narrativa se desenvolve. O flash-back, mais do que nunca, 
seria a técnica recomendada para situar o espectador na 
trama e fazê-Io participar.

Octavio Paz (1972) diz que as artes têm por finalidade a 
“expressão e recriação do homem e seus conflitos” (p. 237) e 
que cada uma delas procura os instrumentos adequados para 
realizá-Ia. Música, poesia e cinema são artes diferentes, mas 
encontram equivalentes além de seu mundo, isto é, dialogam 
com outras produções culturais.

O cinema é a arte que pode abranger as artes plásticas, a 
filosofia e, evidentemente, a literatura, haja vista as adaptações 
de Madame Bovary, Os miseráveis, Memórias póstumas 
de Brás Cubas, para citar alguns e é “fonte inesgotável de 
abordagens profundas da vida”, como assinala  Zizi Trevizan 
(2000, p. 113). 

O próprio autor teve vários de seus romances adaptados 
ao cinema, conforme mencionado. Este seria, talvez, a 
apoteose, pois como assevera Namora: “Este livro foi uma 
cúpula, quem sabe se trágica da minha vida, que se fechou”.
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A  discussão  sobre  o  uso de  textos  literários  para  
o cinema costuma colocar sempre em debate a 
fidelidade do filme em relação à obra literária, 

além do questionamento do uso específico da linguagem 
cinematográfica.

 O imbricamento do texto literário com o cinematográfico 
tem sido criticado por aqueles que consideram que ao 
recorrer a uma obra literária para contar uma história, perde-
se o “específico fílmico”, conceito que varia entre correntes 
teóricas diferentes. Seria uma maneira de mostrar o mundo 
de um jeito que só pode ser apresentado pelo cinema.

O específico fílmico seria mostrar o 
mundo de um jeito que só pode ser 
apresentado pelo cinema.
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A reação dos defensores da literatura não fica atrás, 
quando ressalta a importância do específico literário, 
que seria o primado do texto, e, assim, diferentes grupos 
defendem uma hipotética pureza substancial exclusiva de 
cada linguagem. 

São questões principalmente de natureza acadêmica, 
das quais criadores e produtores culturais pouco se ocupam. 
Simplesmente apropriam-se de elementos pictóricos e/ou 
literários porque  reconhecem que a pintura, assim como a 
literatura são partes integrantes do amplo sistema cultural, 
que permite o estabelecimento de relações entre artes 
diversas e diferentes mídias.

Johnson, citado por  Pellegrini,  considera que as relações 
entre o cinema e a literatura são complexas e se caracterizam,  
sobretudo, pela intertextualidade, reconhecendo, com Avellar, 
que “o que  leva o cinema à literatura é uma quase certeza de 
que é impossível apanhar aquilo que está no livro e  colocá-lo, 
de  forma literária, no  filme”. Daí a necessidade de adaptação.

É Johnson, ainda, que chama a atenção para o fato de 
que a “insistência à fidelidade é um  falso problema, porque  
ignora a dinâmica do  campo de  produção  em  que  os  meios  
estão inseridos”. De fato, alterações são necessárias, em 
função da encenação da palavra escrita no caso do cinema, 
e do silêncio da leitura, no caso do livro.

É preciso ter presente que a literatura e o cinema 
constituem dois campos de produção sígnica diferentes  
cuja relação pode se tornar possível em razão da visualidade 
presente em determinados  textos literários, o que possibilita 
sua transformação em películas. Mas não é só isso, pois a  
literatura ao servir de inspiração e base à  criação  de  outros  
signos, vai  ainda observar, além da linguagem, a inclusão dos 
valores subjetivos, culturais, políticos do escritor, colocado 
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na obra, e que nem sempre coincidem com os do produtor 
cinematográfico, ou que despertem seu interesse.

Adaptação

 Ao escrever um romance, o autor tem objetivos  
literários.  A transposição dessa obra para o cinema vai exigir 
interpretações  diferentes, novas apropriações e redefinições 
de sentido. 

Essa transposição poderá ou não contar com a 
autorização do autor, dependendo das circunstâncias, em 
que pode  se  incluir  até a idade da obra, como, por exemplo, 
o interesse em se filmar um conto de Voltaire.

Embora seja desejável, como quer Ismail Xavier, que a 
adaptação dialogue “não só com o texto original, mas também 
com seu contexto”, nem sempre isso ocorre, dependendo do  
projeto da obra fílmica.

No caso do Brasil, verificamos que bons diálogos entre 
o texto original e a adaptação cinematográfica ocorreram 
em vários filmes, dos quais destacaremos   agora Inocência 
e Menino de Engenho, onde  as obras, ao serem reescritas, 
mantiveram estreitos laços com a obra literária, e a 
enriqueceram com a iluminação, os diálogos, sons e imagens. 

Em Menino de Engenho, a narrativa segue o tempo 
cronológico, dos quatro aos 12 anos do menino órfão, que 
ali viveu com o avô, tios, primos, escravos libertos e os 
moleques da bagaceira. A memória ocupa um lugar central 
na narrativa, onde o adulto recorda sua vida de menino, no 
engenho do avô, num momento histórico do país em que a 
chegada das usinas marca o declínio dos engenhos. Tanto 
no livro, escrito por José Lins do Rego (1932), como no filme, 
dirigido por Walter Lima Júnior (1965) os personagens são  
construídos de forma bastante parecida.
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Embora Walter Lima Júnior pertencesse à corrente 
estética conhecida como Cinema Novo, que procurava 
romper com a linguagem clássica do cinema, transformando 
o cinema num instrumento de conscientização política como 
fazia, por exemplo, Glauber Rocha, não é o que ocorre nesse 
filme, onde além de não romper com o esquema clássico, sem 
muitas fragmentações, é mantida forte sintonia entre o filme 
e o livro. Essa “fidelidade”, porém não pode ser enxergada 
como se  não existisse criatividade e invenção na transposição 
do romance para a linguagem fílmica. A reiterada presença 
do trem, seu apito, a fumaça saindo em rolos da chaminé 
para indicar que o engenho está vivo, e um elenco de 
elementos visuais e sonoros, a supressão de personagens, 
a valorização imagética da paisagem, a maneira delicada 
de mostrar os diferentes estados emocionais do menino, 
tudo evidencia uma recriação cinematográfica de grande 
qualidade e beleza, sem drástica ruptura com a obra literária.

Inocência
Em Inocência, filme também de Walter Lima Júnior, 

realizado em 1965,  o cineasta adota o mesmo procedimento 
de procurar manter equivalência entre as obras fílmica e 
literária, no caso a adaptação do romance do Visconde de 
Taunay, cujo título foi mantido no filme.

O romance, publicado em 1872, situa-se entre o 
romantismo e o realismo, composição bem realizada pelo 
escritor que, ao contar uma história de amor de trágicas 
consequências para o casal, retrata a paisagem sertaneja 
de Minas Gerais, a estrutura familiar patriarcal, onde a 
vontade paterna dirige os destinos dos membros da família 
e, de modo especial, confina as mulheres no interior da 
casa, decide sobre o casamento da filha, escolhendo o 
marido com quem   deve se casar, proíbe-a de aprender a 
ler e escrever, impede-a de ter contatos externos e até de 
mostrar-se a visitas, que, eventualmente, aparecessem. 
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Mostra a força da palavra empenhada, que dispensava 
documento escrito, o poder do compadrio, onde a voz 
do padrinho de batismo tinha muita força, enfim, traz as 
marcas da realidade, anotadas por um escritor que era um 
grande observador da sociedade da sua época e, de modo 
particular, dos contrastes configurados entre o modo de  
vida urbano e o jeito sertanejo de viver. 

O Filme Inocência e a Beleza da Luz

  Após exibir na abertura a transformação de uma 
crisálida em borboleta, o filme mostra o encontro de dois 
cavaleiros numa estradinha que serpenteava o mataréu, o 
curador ambulante, Cirino -  que, para trabalhar,  valia-se  de 
um grosso livro, Chernoviz, que trazia o nome e sintoma de 
doenças, indicando medicamentos  para a cura -, e o sertanejo 
Martinho Pereira, cuja filha Inocência estava com malária.  
O sertanejo pede ao jovem que a visite como médico, isto 
é, não a veja como homem, pois é moça bonita e está de 
casamento marcado com o tropeiro Manecão, a quem ele 
próprio ofereceu a menina em matrimônio. O  médico  indaga 
se a moça gosta do noivo, mas o pai logo garante que isso 
não tem a menor importância, pois ele já deu a palavra ao 
tropeiro Manecão e sua palavra não volta atrás. Conta  até  
que a menina já havia manifestado interesse em aprender a 
ler e até ri dessa ideia, imagine se iria permitir uma bobagem 
dessas. 

Desse modo, através dos diálogos, vão sendo conhecidos 
os personagens, suas características, ocupações, situação, 
modos de ver o mundo.

Em sua casa, Martinho hospeda um viajante alemão, 
naturalista a serviço do governo de seu país, que recolhe 
borboletas para estudos zoológicos. Como o hóspede havia 
chegado trazendo carta  de recomendação de um parente seu, 
o sertanejo permite que este, ao jantar, conheça sua filha. O 
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cientista acha a moça bonita e confessa sua impressão com 
clareza e simplicidade, o que irrita profundamente o pai de 
Inocência, mas ele nada fala, preparando-se  para vigiar passo 
a passo o zoólogo. Enquanto isso, Cirino, completamente 
apaixonado pela moça, cuida da saúde dela, confessa-lhe 
seu amor, verifica, feliz, que é correspondido e os jovens 
aproveitam-se de que Martinho se ocupe em vigiar o alemão 
para manterem encontros.

O filme embora descreva o conteúdo do livro, realiza 
alterações necessárias para manter o equilíbrio entre o 
romance e sua versão audiovisual, incluindo mudanças de 
natureza estética e de conteúdo, próprias ao processo  de 
recriação artística da obra.

A moradia de Martinho passa por transformação, 
tornando-se sólida construção de alvenaria, reforçando, 
assim, seu papel de homem forte daquele sertão, onde além 
de gado e plantações, mantém em casa um anão mudo, 
que funciona como seus olhos, vigiando tudo quando está 
ausente. É esse anão que vigia Inocência em seus encontros  
com  Cirino e acabará denunciando o médico a Manecão, que 
irá assassiná-lo.

Para contar esse romance em linguagem cinematográfica, a 
luz e a concepção pictórica das imagens serão aliadas preciosas 
na composição visual do filme. Há cenas, exibidas lentamente, 
que parecem telas impressionistas disponibilizadas como 
paisagens do sertão brasileiro. No laranjal onde Inocência, 
toda vestida de branco, vai se encontrar com Cirino, o azul frio 
do luar constitui uma das mais poéticas cenas já mostradas 
pela cinematografia do país.

Mas não é só. O silêncio do casal abraçado fala através 
do luar  esplendoroso, onde o ritmo azul da cor é acentuado 
pelos acordes de Luar do Sertão, que enleia suavemente 
a plateia, arrebatando-a, como expressão do inconsciente  
coletivo nacional.
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Esse belo azul permeia toda a obra fílmica, incidindo sobre  
espaços abertos ou insinuando-se através de frestas, compondo-
se com tons dourados dos interiores, prolongando a narrativa, 
sugerindo  ou complementando. Sem dúvida, a iluminação é  um 
grande trunfo de Walter Lima Júnior e Pedro Farkas.

As sugestões visuais acompanham as disjunções de 
conteúdos introduzidos por Walter Lima Júnior, como a morte 
de Inocência que ocorre no livro mas, no cinema, é suspensa, 
substituída por uma metáfora, representada pela borboleta 
que pousa sobre  um braço da cruz postada no local onde 
Cirino está enterrado.

Eles não Usam Black-Tie
Outro filme brasileiro, este adaptado de uma peça de 

teatro, marca o elenco de grandes adaptações de obras 
literárias pelo cinema. Além de bom diálogo com o texto 
original,  foi realizada excelente atualização da obra, tanto no 
tempo histórico como no político, na obra cinematográfica 
de Leon Hirszman  Eles não usam black-tie, baseado na peça 
homônima de Gianfrancesco Guarnieri, que havia estreado 
no Teatro de Arena, nos anos 1950.

 A peça conta a história de um jovem operário, que renega 
a luta de classes, assumindo a ideologia  da classe dominante.
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É filho de um líder sindical, que está no comando de uma 
greve. No filme, o jovem operário que assumia a ideologia da 
classe dominante e trai os trabalhadores, furando a greve é 
vivido pelo ator Carlos Alberto Riccelli, sendo seu pai,  líder 
sindical, interpretado por Guarnieri. A polícia que chega 
para impedir os piquetes e prender grevistas acaba atirando 
e mata um dos líderes do movimento operário. Esse ato 
violento unifica os trabalhadores que partem em passeata, 
carregando o corpo do operário morto e gritando “A luta 
continua”, frase usada pelos trabalhadores nos anos 1970-
1980, particularmente pelos metalúrgicos de São Paulo. Estas 
cenas deixam clara a intenção de Hirszman de fazer alusão 
à morte de um operário, Manuel Fiel Filho, que havia sido 
tragicamente assassinado pela polícia política da ditadura 
militar, tornando-se, na época, referência e reverência dos 
trabalhadores que atuavam nos sindicatos, e, também, de 
setores da intelectualidade que combatia a ditadura.

Macunaima

O filme Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de  Andrade,  
baseou-se no texto homônimo de Mário de Andrade,  inspirado  
no modernismo  da  Semana  de  22,  no  qual , como diz Ismail  
Xavier, se  “busca  a  criar  uma  matriz  decisiva  de articulação 
entre nacionalismo cultural e experimentação estética”.

O herói Macunaíma, que nasceu fácil e passou seis 
anos sem falar, pronuncia suas primeiras palavras “Ai que 
preguiça”, e a partir daí desanda a falar pelos cotovelos. E o 
que fala? Provérbios, adivinhações, frases feitas, fragmentos  
de  canções populares, cantigas de roda, piadas e foi definido 
assim por Eneida Maria de Souza: “Macunaíma é filho de 
uma mistura de textos” – assim como outros brasileiros, 
compostos de fragmentos antropológicos de sua cultura. 

Atualizando a obra para os anos 1960, Joaquim Pedro 
apresenta o menino vestido com um camisolão colonial, 
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mostrando, alegoricamente, as origens do país que gerou 
Macunaíma.

O herói brasileiro mostra como são diferentes suas 
relações com o amor, quando comparadas às de outros 
povos. Resume seu amor a brincadeiras. O sexo é associado  
ao prazer, divorciado de tragédias. Opõe-se, portanto, 
radicalmente, aos mitos suicidas dos grandes amores 
que à separação preferem a morte, como Romeu e Julieta, 
Tristão e Isolda. Em Macunaíma, a tristeza da separação se 
circunscreve  apenas à perda de uma parceira de brincadeiras.

Na atualização do romance, o filme estabelece relações,  
de modo alegórico, com a ditadura militar, vigente quando  
a obra cinematográfica foi realizada – 1969, além de satirizar 
as relações de dependência do país com os Estados Unidos.

 Essas relações são mostradas de modo fragmentário e 
bem humorado, como roupas pobres, feitas com sacos de 
alimentos fornecidos ao Brasil pelos Estados Unidos, através 
de seu programa político-assistencialista, chamado Aliança 
Para o Progresso, um empreendimento que mostrava o 
evidente interesse daquele país em manter seus calcanhares 
fincados em nosso chão, sempre pronto  a doar quinquilharias 
e levar coisas valiosas de um país cheio de recursos naturais 
e de onde até a areia monazítica era, desde os fins do século 
XlX, considerada preciosa  por seus valores medicinais.

Nessa época, quem lutava contra a ditadura no Brasil 
contava que navios norte-americanos da Aliança Para o 
Progresso chegavam ao país carregados de sacos de leite 
ordinário, para ser doado aos pobres, e, na saída, como lastro 
para o navio, faziam generosos carregamentos de nossa 
areia, retirada das praias.

 Esses sacos são usados no filme, ao lado do forte uso 
de cores verde, amarelo e azul para marcar fotografias e 
cenografias, juntamente com outros elementos, como o 
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camisolão colonial do Macunaíma criança, com a evidente 
intenção  de mostrar, de modo alegórico, como se organiza 
a constituição da nacionalidade brasileira, ultrapassando 
nesse sentido o próprio romance.

A Hora da Estrela
Outra obra literária adaptada para o cinema é A hora 

da estrela, de Clarice Lispector, que foi levada à tela por 
Suzana Amaral.

Nesse romance, está Macabea, uma alagoana, que vai 
viver no Rio Janeiro acreditando que a cidade grande iria 
ajudá-la  a realizar todos os seus mais acalentados sonhos. 
Logo se vê em plena solidão, que é agravada pela pobreza, 
pela falta de atrativos físicos, pela ausência de um amor, mas, 
apesar de tudo, mantém o sonho de se tornar uma estrela do 
cinema. Vai morar na rua Acre, situada num gueto de pobreza, 
num quarto barato de pensão, onde ocupa uma vaga, ao lado 
de quatro moças.

Era um tempo em que Hollywood moldava os sonhos 
das pessoas em todo o mundo,. Macabea não era diferente 
dos outros jovens e sonhava, trabalhando como  datilógrafa, 
ganhando pouco, vivendo mal. Num dia de muita chuva, 
arranjou um namorado. No meio da chuva, olharam-se “e 
se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma 
espécie, que se farejam”. Ela ficou feliz, mas logo se viu 
sozinha  porque também ele tinha um sonho, encontrar uma 
namorada loura como as artistas norte-americanas que via 
no cinema. Por isso, logo trocou Macabea por uma loura 
oxigenada (amiga de Macabea) e foi embora. 

A cidade grande tão sonhada, pronta para realizar sonhos 
era, na verdade, uma máquina de vomitar preconceitos, e a 
nordestina Macabea ouvia todos os dias as piores referências 
sobre si própria. Mas estava encurralada, sem saber como agir, 
como aprender a cultura urbana da metrópole, desfazendo-se 
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de sua fala, pensamentos, condições de sertaneja. Conhece, 
um dia, uma olhadeira de sorte, prostituta e cafetina, e passa a 
sentir-se feliz com as mentiras que a outra lhe conta. A mulher 
mostra falso interesse em sua história de vida e vaticina que 
ela terá um casamento rico e feliz, e será estrela, através de 
sua morte.

Para recontar essa história no cinema, Suzana Amaral 
precisava transformar personagens, conteúdos, tempo e 
espaço de palavras em imagens e sons. Para compor  a obra 
cinematográfica, ampliou o número de personagens como 
a introdução de um cego em um  bar, segurança do metrô, 
mendiga, vendedora de baton, entre outras. Além disso, 
reduziu de quatro para três o número de moças que viviam 
com Macabea num quarto de pensão.

Mantém a aparência de que a história se passa no Rio 
de Janeiro, apesar das filmagens terem ocorrido em São 
Paulo. Introduz, nas cenas iniciais, um gato que devora um 
rato, com a clara intenção de estabelecer relações  entre a 
vida da protagonista e o gato. O som da Rádio Relógio é 
constante, e o filme explora bem a pobreza do quarto com  
objetos manchados, sujos.

O sonho de vestir-se de noiva vai muito além da descrição 
do livro, mostrando a moça em estado de encantamento, 
rodando feliz, expondo a bela roupa, confeccionada 
conforme a mais elaborada tradição romântica. É uma 
nova Macabea que ali é mostrada, cheia de esperança – a 
cineasta usa esse recurso para estabelecer contraponto à 
amargura de ser abandonada pelo noivo, o que mostra a 
força do texto fílmico.

Na rua, Macabea se movimenta de um jeito submisso, 
diante de palavras e olhares dos transeuntes, frágil, triste 
e solitária – a imagem condensa uma gama enome de 
informações, que dispensa palavras, mostrando novamente 
a força da linguagem cinematográfica.
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Suzana Amaral tinha de transpor para a tela uma obra 
literária. Ora, enquanto a literatura trabalha com abstrações, 
o cinema trabalha com meios de representação concretos, 
daí a introdução dos elementos já citados, a introdução 
de novos personagens, a ênfase em objetos, movimentos, 
fantasias. Mas não é só. Ela procurou, em suma, recriar 
uma obra, a partir da original, produzir um novo texto em 
linguagem audiovisual, concedendo a si própria um grande 
espaço de liberdade de criação.

 É raro partir de uma ideia original para se realizar um 
filme. Desse modo, alguns cineastas procuram basear-se em 
obras já prontas, como obras literárias, para depois criarem 
uma nova versão, recriando segundo seu próprio projeto. 
Esse é o caso de Suzana Amaral, nesse filme.

Conclusões
A transposição de uma obra literária para uma linguagem 

audiovisual é sempre um ato de  recriação.
Em virtude da diferença de estruturas estéticas, e também 

das diferenças de suporte, entre a literatura e o cinema, é 
difícil e delicada a tarefa de procurar equivalências integrais 
entre palavras e imagens, entre o texto literário e o cinema, 
por isso o diretor cinematográfico enfrenta sempre difíceis 
desafios, que exigem bastante imaginação e capacidade de 
invenção.

Existem pontos de conjunção e disjunção tanto de 
conteúdo como artísticas que serão tratadas de maneira 
diferente, conforme o projeto de cada autor cinematográfico, 
que determinará rupturas em diferentes graus, deslocamentos 
de personagens e situações, inclusão de novos personagens 
ou supressão total de alguns. O talento, a sensibilidade, a 
ideologia de cada diretor, aliados à  qualidade de sua equipe, 
além da disponibilidade de recursos, determinam a diferença 
na adaptação e realização de cada obra.
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George Friedmann, em uma de suas obras1, discute 
a plasticidade psíquica do ser humano, sua 
capacidade de adaptação às novas realidades 

criadas pela tecnologia. Ressalta as mudanças que as 
inovações tecnológicas operam na maneira de se perceber o 
mundo e relacionar-se com ele: mudanças que se verificam 
nas noções de espaço, tempo, energia, ou nas sensações, 
incluindo-se luzes, cores, brilhos, odores.

Quando se atenta para o campo da arte e das comunicações 
fica relativamente fácil observar um pouco dessas mudanças, 
ocorridas ao longo do tempo. E o que se tem, então, diante 
dos olhos, é a história do homem criando a tecnologia e, ele 
próprio, correndo no sentido de sua adequação a esse novo 
universo que a sua própria criação acabou gerando.

Desde o século XIX, os objetos
fractais intrigavam matemáticos,

que não conseguiam decifrar o 
enigma daquela geometria.
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Foi assim com a pintura, a fotografia, o cinema, a televisão, 
a computação gráfica. Foi assim com a mídia impressa, desde 
as gravações em placas de argila, em tabuinhas enceradas, até 
chegar aos tipos móveis de Gutenberg, primeiro em madeira 
e depois em metal, passando, em seguida, pela linotipia, 
monotipia, até o grande salto, nos anos sessenta do século 
XX, para os sistemas de composição computadorizada e 
chegar à holografia ao longo dos anos setenta do século 
passado.

As mudanças operadas pela tecnologia no 
comportamento da população, em qualquer cidade do 
Ocidente, é notável. Lasch2 afirma que a vida moderna é tão 
profundamente invadida por imagens eletrônicas que não 
podemos deixar de responder aos outros como se suas 
ações – e as nossas próprias – estivessem sendo registradas 
e simultaneamente transmitidas a uma audiência invisível, 
ou armazenadas para escrutínio posterior. “Sorria, você 
está sendo filmado”.

Lasch diz ainda que já não precisamos de que alguém 
nos lembre de sorrir. Um sorriso já está permanentemente 
gravado em nossos rostos, e já sabemos, entre os vários 
ângulos, qual deve ser fotografado, com melhores resultados. 
E cita Susan Sontag, num estudo por ela realizado3, em 1965, 
onde afirma que “a realidade começou a parecer cada vez 
mais com o que as câmeras mostram”.

Passamos a desconfiar de nossas percepções e as 
imagens fotográficas dão-nos a prova de nossa existência, 
sem a qual acharíamos difícil até reconstruir uma história 
pessoal. São as câmeras que atestam, para nós mesmos, 
nossa própria vida, que documentamos de todas as formas 
possíveis, nos seus diferentes momentos, para termos 
certeza de que realmente existiram.
2 LASCH, Cristopher. A cultura do narcisismo. São Paulo: Nobel, 1983.
3 The imagination of disaster.
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Nos séculos XVIII e XIX, ao contrário, as famílias 
burguesas posavam para retratos que atestavam seu 
status, sua posição na hierarquia social. Era para proclamar 
essa posição social que as fotografias serviam. Hoje, as 
fotos servem para atestar a existência do indivíduo, assim 
como sua radiografia, permanentemente renovada, serve 
para confirmar seu estado saudável e o premia por viver 
inseguro, em eterna vigilância, tentando detectar, através 
das máquinas, precocemente, sintomas de futuras moléstias.

A vida, como diz Lasch, apresenta-se “como uma 
sucessão de imagens e sons eletrônicos, de impressões 
registradas e reproduzidas por meio de fotografias, filmes 
animados, televisão e sofisticados aparelhos registradores”, 
como na área da saúde: máquinas de radiografia, 
ultrassonografia, ressonância magnética...

A reconstituição de histórias pessoais já não se faz de 
geração a geração, como observa Walter Benjamin4, e a 
experiência do vivido de que fala Proust5 se diluiu, porque 
imagens e ecos paralisam a experiência vivida, refletem 
a incapacidade de se mostrar, em nível de personalidade, 
o interior, a insegurança, o medo, a paixão, a dor, o que 
seria autêntico, para expressar o que querem que seja 
externamente visto. Ou como disse Andy Warhol sobre a 
imagem refletida no espelho: “está tudo lá, o olhar sem 
afeto (...) A languidez entediada, a palidez sombria (...) os 
lábios cinzentos (...) Nada está faltando. Sou tudo o que o 
meu álbum de recortes diz que eu sou6” .

 Mas, essa cultura visual que se instala de modo 
alucinante, ocupando todos os espaços, surpreende e 
atordoa pela velocidade de seu ritmo. Apenas por isso, pelo 
seu poder de tornar tudo obsoleto com muita rapidez.
4 Ver Experiência e Pobreza. In Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política, São 

Paulo: Brasiliense, 1985.
5 Em busca do tempo perdido. Porto Alegre: Globo, 1968.
6 The Phylosophy of Andy Warhol (1975), citado por Cristipher Lasch, op. cit. p. 126
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O homem contemporâneo ainda não se adaptou 
completamente à invasão de imagens eletrônicas, que 
sucessivamente permeia todas as esferas de sua vida, 
refletindo um estágio de desenvolvimento tecnológico que, 
apesar de todo seu poder de surpreender, não passa de 
pequena fresta aberta para o que ainda está por vir. Para um 
admirável mundo novo, que se abre para o futuro, como no 
passado se abriram a Renascença e a Revolução Industrial.

É importante que não se perca isto de vista: os 
processos de mudança são permanentes na história 
humana; começaram na pré-história quando nossos 
ancestrais poliram a pedra ou inventaram a flecha. A partir 
daí, a atualização técnica não parou mais. Ela não somente 
aconteceu como ficou acontecendo ao longo do tempo: é 
um processo permanente que em determinados momentos 
se desenvolve com lentidão e em outros se acelera.

A capacidade de surpreender-se, do homem atual, 
de perder-se a si próprio, confuso, quanto à sua própria 
identidade, nesse torvelinho de imagens, deriva apenas, 
no fundo, do fato de estar vivendo um particular momento 
onde, como já foi dito, os processos de mudança ocorrem 
de forma acelerada, e, estando em um automóvel, um GPS 
já pensa por ele, o roteiro a ser seguido para chegar ao seu 
programado destino.

Um Sentido Histórico

O desenvolvimento tecnológico a partir da flecha e 
arco pré-históricos, de Lascaux e Altamira com suas tintas 
coloridas, tem-se constituído num processo aberto, de 
renovações e reformulações permanentes.

Pode-se,  hoje, imaginar como deve ter sido deslumbrante, 
para seus contemporâneos, no Egito antigo, a pintura mural 
em afresco. Uma técnica laboriosa, que consistia em revestir 
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a parede com argamassa de cal e areia, perfeitamente limpa 
de detritos e outras substâncias que pudessem comprometer 
sua textura, evitando ainda bolhas, rachaduras, para 
aplicação da tinta. Revestida a parede, e com a argamassa 
ainda úmida, o pintor trabalhava rapidamente, desenhando 
e colorindo com pigmentos dissolvidos em água. Com 
a secagem da argamassa, as tintas sofriam o processo 
químico de cristalização, recobrindo-se de leve película 
transparente, que a isolava da ação química e física da 
atmosfera, ganhando conservação e durabilidade.

Essa técnica, bem como a da têmpera e a da 
encáustica foram ante-salas da pintura a óleo, que revelaria 
a Renascença, ao ser por ela revelada.

A Revolução Renascentista

A pintura a óleo consiste basicamente na dissolução 
de pigmentos ou pós das tintas constituídos de óxidos 
minerais no óleo de linhaça refinado, acompanhado ou não 
de essência secativa. A    técnica do óleo, para pintar, alinha-
se, historicamente, ao momento de grandes invenções e 
descobertas que precedeu e ao mesmo tempo presidiu a 
Renascença, com seu espírito racionalista e científico. Em 
relação às técnicas que a precederam (afresco, têmpera, 
encáustica) a pintura a óleo se constituiu numa revolução 
pelas facilidades de execução oferecidas e que lhe 
garantiram, na época, imediata aceitação.

O óleo, para pintura, além das vantagens técnicas de 
manuseio e aplicação, que permitiam retoques na obra 
bem como paradas e retomadas durante seu processo 
de execução, trouxe ainda outras vantagens, como a 
possibilidade de variedade de efeitos expressivos. Com a 
tinta a óleo tornou-se possível a representação de texturas 
de diferentes materiais e de uma sucessão de gradações 
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luminosas que davam ao pintor condições completamente 
novas de criação e exercício da fantasia.

Se a pintura renascentista teve seus grandes mestres 
e suas obras primas, tudo se tornou possível graças ao 
desenvolvimento de um suporte tecnológico representado 
pela produção de novas tintas, que possibilitavam 
alternativas até então desconhecidas. Aliadas a isso, as 
novas percepções do mundo, que o espírito racionalista e 
científico da Renascença possibilitava, iriam se objetivar 
na criação de recursos ilusionistas de representação das 
aparências da realidade – isso que, em última instância, se 
poderia chamar de interpretação científica da realidade.

A percepção intelectual7  e a compreensão racional do 
universo estavam presentes em Albert (1410-1472) com 
seus estudos sobre a perspectiva científica e os efeitos 
expressivos e plásticos obtidos com sua aplicação.

A aplicação de princípios matemáticos e métodos 
geométricos na pintura levará, na criação da ilusão do 
espaço físico, a uma nova visão do espaço como elemento  
homogêneo e contínuo – e aí se terá, além da expressão  
visual de profundidade, a sensação do espaço em si e de 
seu conteúdo em que se incluem o próprio ar, a fluidez 
atmosférica: tudo o que até o período medieval não se 
conhecia na produção artística.

As gradações entre luzes e sombras, o sfumato, as 
sutilezas dos meios tons, a saturação e a intensidade da cor, 
a luminosidade brilhante na tela se tornaram tecnicamente 
possíveis na Renascença, bem como a redescoberta da 
natureza e do realismo. A pintura a óleo possibilita a tela no 
cavalete, os registros lentos e cautelosos, a presença do 
tempo em favor da perfeição da obra.

7 Vale a pena relembrar as observações de George Friedmann sobre as mudanças de 
percepção pelas quais o homem passa, com o desenvolvimento da técnica. 
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O emprego do óleo de linhaça ocorreu, não só na 
pintura, mas também,  nessa época, na imprensa, que se 
revolucionara com os tipos móveis em metal, de Gutenberg. 
Usado em mistura com as melhores tintas, para serviços 
especiais, de qualidade, o óleo de linhaça se notabilizou 
pela propriedade de absorver bem o oxigênio, e formar, 
quando espalhado em camadas finas, uma cobertura macia 
e resistente que depois de seca não se desprendia mais. 
Daí seu emprego na impressão de livros ou cartazes de 
boa qualidade.

A Revolução Industrial
Outro particular momento de esplendor vivido pela 

cultura visual do Ocidente foi através das conquistas 
tecnológicas propiciadas pela Revolução Industrial. A 
maquinaria criada nesse período contribuiu para mudar o 
cotidiano de milhões de pessoas, proporcionando-lhes um 
novo jeito de olhar o mundo e de relacionar-se com ele.

Nas artes do século XIX revisaram-se radicalmente 
conceitos e temáticas. Novos padrões estéticos surgiram, 
sustentados na reavaliação dos modelos e valores sociais: 
o Romantismo e o Realismo serão expressões e veículos 
desses novos modos de encarar a arte e a sociedade.

A tecnologia se afirmava tanto em setores como os 
de transportes (o trem), construção (os edifícios com 
elevadores), no urbanismo, como nas áreas burocráticas. 
No setor de comunicações a revolução foi notável com a 
invenção do telefone (1876), a telegrafia sem fio (1896). Em 
1883, estabeleciam-se os princípios da eletrônica, e Thomas 
Edson conseguia demonstrar o fluxo das correntes elétricas 
processando-se numa única direção.

Na imprensa, as caixinhas de tipos de composição manual 
tornavam-se obsoletas com a invenção da linotipadora em 
1886 e das componedoras de Monotipo em 1887.
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Na pintura, na época, a grande mudança ficará por 
conta do Impressionismo, que se irá valer dos estudos da 
luz como fenômeno físico, a partir de sua decomposição.

O Impressionismo valeu-se não só das teorias sobre 
a luz, como da qualidade das tintas para realizar suas 
inovações artísticas. Diluiu a linha na pintura, trabalhou 
com as sutilezas da luz, o suave esmaecimento da imagem 
numa luminosidade brilhante, que, afirmando um caráter 
tradicional e revolucionário ao mesmo tempo, reinventava 
a beleza na tela.

Mas a grande revolução ocorrida no século XIX 
nas artes, a partir de inovações tecnológicas, será, sem 
dúvida, representada pela invenção da fotografia (1828) e 
do cinema (1895).

Um Novo Século: Uma 
Nova Arte em Debate

A revolução desencadeada no século XIX embasava-
se numa tecnologia avançada, que estimulava e 
promovia  rápidas mudanças, gerando novos tipos de 
expressão artística.

Já no final do século XIX, na pintura, Cézanne 
recuperava o peso da matéria que o pontilhismo havia 
esfacelado. Atualizava o conceito de perspectiva a partir 
da mobilidade dos olhos do espectador, que observa os 
objetos de diferentes pontos de vista, alargando, para o 
futuro, o próprio conceito de percepção, conforme acentua 
Merleau-Ponty8 .

Em 1907, surgiria o Cubismo, trazendo um novo jeito 
de olhar e organizar a pintura, geometrizando as figuras, 

8 Ver MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: Os pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, volume XLI, p. 300 – 316.
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eliminando a ilusão de profundidade da perspectiva 
tradicional, decompondo a imagem, representando tema a 
partir da combinação de vários ângulos sobrepostos.

Marcel Duchamp, em 1913, escandalizava Nova York, 
ao expor seu quadro, pintado em 1912 sob influência do 
cubismo e ao qual dera o título de “Nu Descendo a Escada”. 
O público ficara estonteado por considerar “insultuoso uma 
figura humana tratada como uma máquina em movimento. 
Isso perturbava suas ideias relativas tanto à pintura quanto 
ao ser humano9 ”.

No final dos anos 1920, a mais completa liberdade de 
expressão era assegurada pelo Surrealismo que explorava 
o inconsciente, traduzindo em símbolos os sonhos, as 
alucinações, os desejos e os temores mais profundos do 
ser humano.

Mas, apesar de tudo, a grande revolução ainda estava 
por vir, e iria explodir logo após o término da Segunda 
Guerra Mundial, para avançar, vertiginosa, por todo o 
período da “guerra fria”, aproveitando-se da tecnologia 
bélica desenvolvida nesse período.

Theodor Roszak10 assinala dois momentos dessa 
revolução: o advento do computador original de válvulas 
(UNIVAC) e sua superação pelo desenvolvimento do 
transistor e circuito fechado.

O computador gigantesco e desajeitado, que por 
sua eficiência assombrara o mundo, chegando a gerar 
especulações (inclusive em obras de ficção) sobre 
seus super-poderes de domínio sobre o homem, logo 
se desmistificou. Foi aposentado por ágeis micro-
computadores que se multiplicaram, inocentes e eficientes, 

9 Ver LAMBERT, Rosemeire. A arte do século XX. Coleção Introdução à História da Arte da 
Universidade de Cambridge. Rio de Janeiro, Zahar, volume. 7, p. 26

10 ROSZAK, Theodor. O culto da informação. São Paulo: Brasiliense, 1988.
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invadindo as mais pacatas residências em todo o mundo. 
Apesar de pequenos e de fácil manipulação, revelaram-se 
aptos a desenvolver os mais sofisticados programas – e sua 
popularização foi propiciada pela invenção do “chip”, que 
tornou a informática parte do cotidiano de tantos quantos 
desejassem aprender essa nova linguagem ou dela tirar 
algum proveito.

Logo essa revolução tecnológica atingiu a arte, 
oferecendo-lhe a possibilidade de novas formas de 
expressão. Dispensando lápis, pincéis e tintas, novas 
realidades artísticas foram criadas e a partir daí a nova 
concepção de realidade foi introduzida. 

Holografia:
Escultura Imaterial ou Gramática?

Nesse processo, uma nova linguagem visual surgiu 
através da holografia, sustentada no domínio total da luz, na 
imaterialidade e focalização de imagens no espaço. Essas 
imagens, imateriais, tridimensionais, foram descobertas por 
acaso, pelo físico húngaro Dênis Gabor, em 1947, quando 
pesquisava novas possibilidades de melhorar as imagens 
do microscópio eletrônico. As formulações teóricas de 
Gabor se viabilizaram após a descoberta do laser, em 1960, 
quando cientistas russos e americanos obtiveram registros 
de imagens holográficas. Eduardo Kac realizou os primeiros 
holopoemas, “Words nº 1 e 2”, e a palavra escrita assumia, 
assim, um caráter escultórico imaterial.

Melo e Castro11 , porém, adverte que a holografia não 
é uma escultura imaterial e nem mesmo uma extensão da 
fotografia. Ele prefere classificá-la como uma gramática 
nova, que se torna possível quando se observa que o espaço 
tridimensional de um corpo deixa de ser impenetrável e 
11 Ver Política dos Meios e Arte High Tec, cap: arte high. Lisboa, Vega, 1988.
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dois objetos podem ocupar, ao mesmo tempo, o mesmo 
espaço. “Ou quando podemos construir a informação visual 
tridimensional de objetos de fato existentes” – diz ele.

Mas a holografia superou-se a si mesma ao adquirir 
movimento. E surgiu a holografia cinética, desenvolvida 
pelo cientista norte-americano Lloyd Cross, em 1972. Na 
holografia cinética o movimento reconstitui-se opticamente, 
quando o observador se desloca diante do holograma ou 
quando uma sucessão de hologramas se desloca diante do 
observador.

As Fractais e o Caos
Logo, o caos entrou na moda. A arte contemporânea 

foi invadida pelas belas formas dos objetos fractais, que 
repetem a configuração do todo em cada um dos elementos 
que a constituem.

Caos aqui é entendido como desintegração  e  organização, 
ou seja uma ordem oculta na aparente desordem. Desde    
1875, matemáticos lidavam com geometrias não euclidianas, 
algumas que retratavam objetos estranhos, sem aparente 
valor científico. Eram formas que no final dos anos 70 do 
século XX, Mandelbrot chamou de fractais, definindo-as 
como  “formas igualmente complexas no detalhe e na forma 
global”. Uma geometria não linear de surpreendente beleza.

Benoit  Mandelbrot12  elaborou uma geometria da natureza 
e aplicou-a a diferentes campos. “Ela descreve muitos dos 
padrões irregulares e fragmentos que nos rodeiam (...) 
identificando uma família a que chamo de fractais” -  escreveu 
o matemático.

Descrevendo movimentos caóticos onde a autossemelhança 
das formas está sempre presente, os fractais envolvem o acaso, 
e suas regularidades e irregularidades são estatísticas. As 
12 MANDELBROT, Benoit. Los objetos fractales. Barcelona: lusquest, 1988.
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formas hexagonais das colmeias, por exemplo, se repetem; 
as formas não variam, o que varia é a dimensão das figuras, 
mantendo a proporção.

Pode-se dizer, em síntese, que fractais são formas 
geométricas elementares, cujo padrão se replica 
indefinidamente,  gerando  complexas  figuras que preservam, 
em cada uma de suas partes, as características do todo.
Por isso, podem apresentar dimensão espacial inclusive 
fracionária. Daí deriva a ideia de se dizer que a parte está no 
todo e o todo está na parte. Ao lado desse reconhecimento 
de complexidade que envolve a questão, pode-se afirmar 
que, nas artes, as fractais representam uma revolução.

A Questão da Atualização
e seus Paradoxos

 A questão da atualização permeia o tempo e, 
frequentemente, observa-se na arte a negação da linearidade 
histórica, ou do diacronismo evolucionista.

Não se pode negar que o desenvolvimento de uma 
técnica interfere na criação de novos padrões de produção 
e de conduta, e que a partir dessa mesma técnica se atinge 
um novo patamar tecnológico mais alto, “evoluído”. Mas, 
quando se trata de estilos, às vezes se percebe que o presente 
já é muito antigo. Está há muito tempo no passado, como se 
alguns artistas, num rasgo de imaginação, conseguissem 
antecipar o futuro.

Para ilustrar, no caso das fractais desenvolvidas nos 
anos oitenta do século XX, temos “A grande onda” de  Okusai 
(1769-1849). Uma belíssima pintura toda construída com 
elementos da estética fractal. “A grande onda” antecipou-se 
no tempo e se “pensou” e se “fez” matematicamente precisa 
e “computadorizada” antes da existência do computador.
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Outra manifestação artística rica e antecipatória é a 
de Bosch, que em algumas obras antecipou traços do 
Surrealismo, em plena Idade Média.

Lambert afirma o seguinte: “as raízes do Surrealismo 
vêm de muito longe (...) em suas pinturas Bosch traduziu em 
símbolos os mais profundos desejos e temores do homem 
medieval.  Alguns desses símbolos eram tradicionais; outros 
provinham da imaginação do artista (...) Bosch mostrou 
em seu tempo o que Freud mostraria mais tarde e mais 
cientificamente (...) O Satã de Bosch em ‘Os Condenados 
do Inferno’ não é um satã convencional. Não tem chifres, 
nem rabo, nem expressão maligna (...) mostra-se indiferente 
ao que está fazendo, e isso é o que o torna tão medonho (...) 
Bosch e Magritte estão separados por mais de quatrocentos 
anos, mas ambos usam símbolos para ilustrar o mesmo 
sentimento do extremo desespero”.

O termo “surrealismo” foi cunhado por Guillaume 
Apolinaire em 1917, quando escreveu sua peça “Les 
mamelles de Tirésias”. Como movimento artístico foi 
organizado em 1924, tendo como teórico, e autor de seu 
manifesto, André Breton, que estudara o pensamento 
freudiano. Mas, o tratamento do símbolo como elo entre o 
consciente e o inconsciente é próprio do homem, mesmo 
que ele não saiba disso. Freud não inventou o inconsciente, 
ele apenas desvendou cientificamente realidades psíquicas 
que o homem não conhecia. O fato de, na história da arte, 
alguns autores estenderem o conceito de “surrealismo” 
à obras do passado ocorre, provavelmente, como um   
reconhecimento de traços comuns que identificam, no tempo, 
diferentes obras: seria mais uma técnica classificatória de 
caráter didático do que um erro conceitual, como se tem 
pretendido apresentar.
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Interação entre 
o Homem e o Simulacro

Há no passado muitas obras de expressão surrealista, 
como em Matias Grunewald (1460-1528) ou em Peter 
Brueghel (1528-1564) ou mesmo em Goya. Mas a grande 
inovação artística do final do século XX chegou através 
do computador, que se revelou capaz de criar de maneira 
“real”, sem ferir os princípios da verossimilhança, as mais 
alucinadas fantasias do ser humano. Assim, a computação 
gráfica transforma um braço humano numa lâmina afiada, 
no filme “O Exterminador do Futuro II”, sem “truques”, sem 
“mentiras”, porque os limites entre verdade e mentira foram 
demolidos pela precisão tecnológica.

Nesse mesmo filme, pode-se observar que das 
substâncias informes e aquosas do mercúrio emerge um 
simulacro do ser humano, mas uma emulação que pensa e 
anda. O sonho da criação aparece,  novamente,  sem emendas, 
recortes ou “truques”. Aqui o padrão de verossimilhança 
é ainda perseguido por um discurso pretensamente 
“científico” sustentado pela precisão da matemática, o rigor 
dos experimentos de laboratório, capazes de convencer 
mesmo numa sociedade como a ocidental, que se coloca 
como espelho da razão e da lógica.

Máquinas e programas sofisticados alimentam o 
requinte “científico” dessa interação homem/simulacro, 
numa fantasia, que às vezes chega a abordar questões de 
excepcional profundidade como ocorre no filme “Solaris”, 
de Tarkowski.  Ali, a angústia da impossibilidade do encontro 
total entre dois seres que se amam fica por conta da 
diferença essencial que os separa, uma vez que se trata de 
um encontro de um ser “real” e um ser “virtual”. Em outros 
filmes, de caráter estritamente comercial, o fascínio fica, em 
sua grande maioria, por conta dos efeitos especiais.



 57 TEMA

Mais Naturais que 
o “Natural”

A tecnologia avançada gerou no cinema uma invasão de 
andróides, cujos movimentos são tão perfeitos – e até muito 
mais – que os de um ser humano real.

Dennis Muren e Steve Williams criaram, na estação 
gráfica Silicon Grafics VGX 340, o andróide T-1000, que 
pode modificar seu corpo tomando qualquer forma. O 
andróide toma, no filme, corpo através de micromovimentos 
de formas abstratas, criadas no computador, e ao tomar 
aspecto humano, seus movimentos e medidas combinam 
com as do ator Robert Patrick, que viveu T-1000 em sua 
forma predominante. Para que o metal líquido tornasse 
forma humana, o VGX 340 mesclava as imagens do metal 
com as do ator, produzindo uma passagem gradual de uma 
para a outra – e o resultado obtido garantiu à Terminator 2, 
homenagens, prêmios e grande público no mundo inteiro.

Spielberg, por sua vez, em “Jurassic Park”, com a 
equipe da Industrial Light & Magic, responsável pelo filme, 
valeu-se de animais mecânicos quebrados em partes de 
blocos numéricos do computador, para que todos os seus 
movimentos, passo a passo, fossem perfeitos, precisos, 
“reais”, com toda a exploração do real que só a irrealidade 
pode expressar.

Considerações Finais

 A partir de George Friedmann pode-se observar 
como o homem, através de suas criações tecnológicas, 
muda o seu cotidiano e o seu próprio modo de olhar e 
perceber o mundo. A História da Arte, por sua vez, permite 
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que se constate como algumas obras, quanto ao estilo, 
anteciparam-se no tempo, registrando traços e marcas que, 
séculos mais tarde, por caminhos completamente diversos, 
configurariam uma escola ou movimento artístico.

Assim, a partir dessas variáveis desvenda-se  o caráter 
dinâmico das mudanças, a mobilidade social e psíquica 
do homem e a interação dialética entre passado e futuro, 
com a apreensão do permanente processo de atualização e 
revisão que caracteriza a produção humana.

Com Lasch apreende-se o caráter de transitoriedade 
que caracteriza, na atualidade, a cultura ocidental, toda 
permeada pela invasão de imagens visuais, virtuais.

No século XX, Benjamin havia alertado, nas décadas 
de vinte e trinta, para o caráter fragmentário da nova 
sociedade, desvinculada da experiência do passado. Para 
ele, a reprodutibilidade técnica atrofia a “aura” da obra de 
arte, destrói seu caráter único, elimina a possibilidade de 
sua reconstrução histórica, invalida o “testemunho” da 
tradição que constituía o seu ser.

E o que é aura? Para Benjamin a “aura” é aquela 
peculiar fantasia de espaço e tempo: a aparição única de 
algo distante, por mais próximo que possa estar”. A aura, 
então, encarna a singularidade, a particularidade.

O processo pelo qual a arte se destaca de sua 
procedência ritual poderá ser entendido como parte do 
processo de racionalização do mundo.

Assim, com a reprodutibilidade técnica se perde 
a existência única da obra e com ela seu testemunho 
histórico. Com a perda desse testemunho perde-se o peso 
da tradição.  Esfacela-se o diálogo com o passado.

A reprodutibilidade técnica para ele, em resumo, levaria 
ao seguinte quadro:
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1º) abole o caráter único da obra;
2º) transforma o método de criação pelo uso da   
      técnica (ou seja, da máquina).

Mas, o que decorre do uso dessa tecnologia? A criação 
de um novo tipo de arte, que antes não se conhecia e 
que sem essa tecnologia não poderia existir. Como por 
exemplo: o cinema. E avançando nessa experiência, 
os efeitos especiais através da computação gráfica, a 
vídeoarte, a infoarte, a democratização da comunicação 
impressa, sonora e audiovisual por intermédio da Internet.

Por ora estamos apenas no limiar de uma nova era de 
inovações. Mas não foi sempre assim? Não esteve sempre 
o homem criando o novo e atualizando-se, ele próprio, a si 
mesmo, frente às suas criações?
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Ao analisar o gênero culto da poesia, observa-se 
que esta evoluiu de sua forma oral para a escrita        
e  desta  para a impressa, até atingir, nos tempos 

atuais, a forma digital, expandindo-se por intermédio da 
web. A poesia popular, porém, observa outra trajetória. 
Tinha e continua tendo versões ágrafas, orais, repentistas, 
expandindo seu “primitivismo” através da voz de cantadores 
e declamadores, que se valem  de rimas e ritmos, de mímicas 
e modulações de voz, gestuais e recursos linguísticos 
próprios das artes cênicas.

Isso remete à Grécia antiga, onde os gregos do período 
clássico recorriam ao teatro para  a apresentação da poesia.  
A tragédia e a comédia  eram expressas com versos e música, 
o que ajudava a memorização pelos atores. 

Havia uma interdependência entre as artes, uma vez 
que poesia, música, teatro e dança se apresentavam de 

Poesia digital, mais que uma 
nova consciência poética, é 
uma nova prática poética.
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modo articulado. Essa articulação foi desaparecendo com o 
desenvolvimento tecnológico e a fragmentação da sociedade, 
oriunda da divisão do trabalho.

Nesse processo, a palavra oral foi perdendo terreno para a 
palavra impressa, a leitura dramatizada foi  predominantemente 
substituída pela leitura silenciosa, e, nos palcos, determinados 
gêneros foram decrescendo de importância, enquanto na 
poesia, a forma foi adquirindo muito poder, com os sonetos 
petrarquianos submetendo os conteúdos à formatação rígida 
dos quartetos e tercetos.

As formas cultas se afirmaram, ditando as normas, 
condicionando gostos e hábitos ao mesmo tempo que 
estabeleciam fossos, para separar o erudito do popular.

Arte popular

No Brasil, havia a música dos indígenas, dos negros 
cativos, dos sertanejos que cantavam e dançavam a catira, 
sapateando e palmeando ao som da viola, havia o aboio dos 
boiadeiros, as danças gaúchas dançadas ao pares, em Porto 
Alegre antigo Porto dos Casais, os repentes nordestinos, a 
literatura de cordel, as umbigadas, os reisados, os cordões 
carnavalescos, os blocos de sujos, as rodas de samba, tudo 
florescendo com vigor, sem as chancelas da nobreza, da 
aristocracia, da burguesia aristocrática, das normas eruditas. 

Desse modo, os salões repudiavam as ruas, mas os 
modernistas de 1922 desejavam eliminar o fosso que 
separava o erudito do popular. Queriam reformular a visão 
de cultura vigente na época, e integrar as culturas popular e 
erudita, unificando-as numa só, que seria a cultura brasileira.

O modernismo procurava reforçar a identidade nacional. 
Mas, ao procurar integrar a cultura popular e a erudita, os 
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modernistas não desejavam a integração da cultura erudita 
simplesmente como ela era, mas renovada. 

Ou, como Benedito Nunes escreveu sobre a pretensão  
dos modernistas:

“...conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual 
renovada, a floresta com a escola num composto híbrido 
que ratificaria a miscigenação étnica do povo brasileiro, e 
que ajustasse, num balanço espontâneo da própria história, 
‘o melhor de nossa tradição lírica’ , com ‘o melhor de nossa 
demonstração moderna’ ”.

Nessa empreitada, os modernistas, que tanto guerreavam 
contra o Parnasianismo, conseguiram reformulações na arte  
brasileira, não apenas de ordem estética, mas, também, temática.

Os efeitos desse empenho pontificaram nas obras 
poéticas de Oswald Andrade, na pintura de Tarsila Amaral, na 
música de Villa-Lobos, e nos anos seguintes, nos romances 
de Jorge Amado, na poesia de Carlos Drummond de Andrade,  
na dramaturgia de João Cabral de Melo Neto e em centenas  
de obras literárias, poéticas, musicais, dramatúrgicas que 
conferiam feições próprias à cultura brasileira, que se 
emancipava das matrizes europeias.

Sobre o empenho dos modernistas e sua proposta, 
Zenaide Bassi Ribeiro Soares escreveu o seguinte :

“A tentativa, por parte dos modernistas, de viabilizar um 
novo projeto artístico sustentado na cultura popular, ficou 
evidente através da adoção de procedimentos técnicos da 
arte primitiva, enfatizando a deformação do natural como 
elemento construtivo, a pesquisa de cores no universo 
“caipira”, a adoção de uma linguagem coloquial e regional 
em contraposição à simétrica e conservadora matriz culta 
parnasiana, a valorização dos cantos populares como fonte 
de inspiração.
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A pesquisa musical, no modernismo, se voltaria para 
as expressões negras da cultura popular, as manifestações 
rítmicas até então catalogadas pela sociedade como “casos 
de polícia”, pois, como se sabe, os batuques, as rodas de 
samba foram duramente perseguidos no Brasil, no começo 
do século XX”.

As observações da pesquisadora mostram que a cultura 
popular não apenas era rejeitada pela elite brasileira, mas, 
também, duramente perseguida, inclusive com a participação 
da polícia, que espancava e prendia músicos, dançarinos e 
até pintores, em exposições de ruas e praças. 

É, ainda, Zenaide Bassi Ribeiro Soares que ressalta a 
importância que se passou a atribuir à linha negra da cultura 
brasileira:

“A opção pela linha negra da cultura brasileira alicerçava-
se, entre outras razões, na busca de uma originalidade capaz 
de exprimir certa autenticidade nacional. O indigenismo, 
naquela etapa, pouco tinha a oferecer. Como tema, já havia 
sido bastante explorado, no século XIX, tanto na literatura 
como na música e, apesar de alguns compositores como 
Heitor Villa-Lobos, produzirem uma ou outra obra inspirada 
em motivos selvícolas, o modernismo pouco se ocupou 
do indigenismo, até porque este aparecia identificado com 
uma linha tradicional que, em certos aspectos, entrava 
em contradição com as preocupações inovadoras dos 
modernistas. Por outro lado, as concepções nacionalistas 
dos modernistas negavam o aproveitamento de uma temática 
branca, por sua identificação com a Europa tradicional, 
colonizadora.

Dentro desse quadro, restava, como grande via de 
pesquisa, a produção cultural negra, e a ela se mantiveram 
fiéis - além de escritores e pintores - músicos de grande 
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expressão como Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Camargo 
Guarnieri, Francisco Mignone”.

Na literatura, foram incorporados os modismos populares, 
a linguagem cotidiana, a nacionalização do vocabulário, com 
os regionalismos, os dialetos caipiras, a desobediência à 
gramática.

Estavam abertos os caminhos para uma nova arte, com 
matizes nacionais e uma riqueza poética que se abria com o 
perfume das matas, trazido pela poesia Pau Brasil.

A Poesia Pau Brasil

Em nosso país, a abolição da escravatura  era  relativamente  
recente e a industrialização dava, em São Paulo, seus primeiros 
passos, quando, em 1923, em Paris, Oswald Andrade, ao lado 
de Tarsila Amaral, conheceu algumas personalidades da 
vanguarda europeia, entre as quais  Blaise Cendrars, poeta 
franco-suíço que adorava viajar e amava o exotismo das 
paisagens  brasileiras. 

No entender de Aracy Amaral, esse encontro propiciou 
forte guinada no movimento modernista do Brasil, porque 
Cendrars, com suas propostas de valorização da estética 
primitivista e seu gosto pelo exótico, teria estimulado Oswald 
e Tarsila a explorarem em suas obras os elementos populares 
da cultura brasileira.

Entre eles, inaugurou-se e foi mantido fecundo debate 
estético. No Brasil, em 1924, juntos fizeram viagens à Minas 
Gerais, dialogando sobre o país e as artes. Cendrars teria 
ficado encantado com as paisagens naturais e sociais do 
Brasil, chamando a atenção dos artistas para as belezas 
do país que os olhos brasileiros, acostumados a vê-las  
cotidianamente, acabavam não enxergando bem, alertando, 
então, para detalhes, tons, cores, formas, sons. De tanto ver, 
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por estarmos próximos, não enxergamos, e, muitas vezes, 
o olhar do estrangeiro consegue ver melhor, levando-nos a 
redescobrir nossas próprias paisagens – e isto é fato, que 
merece ser lembrado.

 Desse modo, Cendrars teria contribuído para uma visão 
renovada do negro e da cultura indígena, uma visão nova e 
mais profunda dos costumes, hábitos, crenças e tradições 
brasileiras.

Além de Aracy Amaral, outros autores, como Wilson 
Martins e Alexandre Eulálio, além do antropólogo Gilberto 
Freyre, consideraram relevante o papel de Cendrars na 
revelação do Brasil para os próprios brasileiros, tendo 
tido decisiva influência no Movimento Pau Brasil, que 
nesse momento acabou dando uma virada no movimento 
modernista, o qual adquiriu definitivamente as cores 
nacionais – sendo conveniente lembrar que, até então, havia 
na intelectualidade brasileira tendência a copiar ou inspirar-
se em modelos franceses. Essa inversão foi notável também 
na pintura de Tarsila, no seu “azul caipira”, que encantou os 
franceses, na sua temática étnica, no reconhecimento dos 
trabalhadores urbanos, com a classe operária crescendo 
em São Paulo.

Alguns pesquisadores acadêmicos, hoje, esforçam-
se para minimizar ou até eliminar o papel de Cendrars no 
movimento Pau Brasil, mas, sem pretender entrar nessa 
polêmica, é conveniente lembrar que o próprio Oswald de 
Andrade ressaltou a importância da colaboração do poeta 
franco-suiço, além de ser evidente a parceria em diferentes 
trabalhos, com a participação de Tarsila, que, num mesmo 
período, ilustrou obras de ambos.

A valorização do negro aparece nas telas de Tarsila, sendo 
a primeira, “A Negra”, de 1923. Além disso, Tarsila ilustrou 
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livros de Cendrars e de Oswald, ao longo desse período, 
ressaltando aspectos étnicos nos desenhos e nas pinturas.

O Manifesto da Poesia Pau Brasil, escrito em São Paulo, 
foi publicado no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro em 
18 de março de 1924, onde anuncia a adoção de uma nova 
concepção poética, para expressar a contemporaneidade. Na 
fundamentação do movimento, Oswald explica que essa nova 
concepção poética estava inspirada nas correntes literárias 
da vanguarda europeia, porém devidamente adaptadas 
às condições sociais, político-econômicas e culturais do 
Brasil. E, dado importante, ele próprio cita Cendrars como 
colaborador.

Em 1925, publica o livro Pau Brasil, de poemas, 
onde despreza os modelos formulados no passado, o 
Parnasianismo, a linguagem rebuscada, o academismo, o 
romantismo, adotando uma linguagem despojada, objetiva, 
irônica, bem humorada, em que valoriza os dialetos caipiras 
– e onde,  curiosamente, também não falta o uso de palavras 
francesas, o que parece estranho para quem estava em busca 
de afirmação nacional .

O livro Pau Brasil divide-se em nove partes, onde os 
poemas são agrupados sob os seguintes títulos gerais: 
História do Brasil, Poemas da colonização, São Martinho, RPI, 
Carnaval, Secretário dos amantes, Postes da Light, Roteiro 
de Minas e Loyde Brasileiro.

 Nos poemas, Oswald parece pintar com palavras, 
registrando cenas com objetividade, com ou sem a 
interferência da subjetividade, que, quando aparece, em geral 
vem do exterior para dentro. Em Postes da Light, no poema 
Atelier, os versos seguintes parecem querer imortalizar 
numa tela a cidade de São Paulo, cada vez mais vertical, 
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com edifícios e viadutos erguidos com cimento armado, que 
marcava a época:

Atelier
Arranha-céus
Fordes
Viadutos 
Um cheiro de café
No silêncio emoldurado

Cenas de um dia de repouso em São Paulo ficaram 
registradas num trecho do poema Bengaló, onde a imagem, 
pintada como um retrato, é atravessada pela subjetividade  
representada pelo sonho de possuir um automóvel, de se 
deter um segundo na poesia do canto do galo ou do som do 
piano, onde alguém toca o fox-trot, naquele momento em 
plena moda, enquanto na cidade, o cidadão olha a rua pelas 
janelas, vendo os bondes que se  movimentam sem parar:

 Bengaló
......................................................
Domingaliza
Um galo canta no território do terreiro
A campainha telefona
Cretones
O cinema dos negócios
Planos de comprar uma ford
O piano fox-trota
Janelas
Bondes

Outros passaram a ser os caminhos da poesia, após o 
modernismo, através do concretismo, movimento que chegou 
ao Brasil em meados dos anos 1950. Propunha a valorização da 
forma visual e sonora, o abandono do discurso para expressar-
se através do visual geometrizado, a possiblidade de diversas 
leituras através de diferentes ângulos, a coincidência de 
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elementos não verbais com elementos verbais, o uso de efeitos 
gráficos, que aproximariam a poesia da linguagem do design.

Merece destaque a bela obra de Pedro Xisto: 

Merece, também, atenção A Goteira, de Dênis Zanin:

Aberto o espaço para exposição da estrutura poética 
através da forma visual ou sonora, a busca de novos 
caminhos para a expressão poética foi favorecida pela  
difusão dos computadores e a popularização da multimídia, 
para que se consolidasse a prática da poesia visual. Mas não 
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só, pois hoje é amplo o convívio de diferentes formas, e os 
diálogos continuam abertos.

Joan Brossa e a Expansão da
Nova Poesia

Foi a partir de inicios dos anos 1970 que ficou bastante 
conhecido um grande mestre da poesia visual, o catalão 
Joan Brossa, que produziu uma obra importante que mostra 
engajamento político, denúncias sociais, ironia e humor, 
sempre com muita criatividade e capacidade de invenção. 
Considerava essa modalidade poética expressão do tempo 
em que vivia, com a expansão dos meios de comunicação, 
popularização do consumo, e grande consumismo 
alimentando a crescente alienação. Pretendia que as armas 
usadas pelo consumo passassem também às mãos de poetas 
para que produzissem e divulgassem suas mensagens, 
utilizando linguagens e suportes dos novos tempos. 

Entre suas obras estão Poemas civis, Sumário Astral, 
Escutem este silêncio.  Um vasto elenco de obras que revelam 
sua extensa atividade experimental, buscando sempre 
caminhos novos para a linguagem.

Com seu neo-surrealismo surpreendente, realizou 
poemas visuais instigantes, utilizando ainda a tecnologia, 
além da pintura, ressignificando objetos em seus poemas, 
para se opor ao conformismo, acenando que tanto a sociedade 
como a linguagem precisam se arejarem com mudanças – às 
vezes ousadas mudanças, como as realizadas por ele em 
suas obras.

Para explicar sua caminhada da poesia para a poesia 
visual e desta até o poema objeto, Brossa declarou: “Para 
mim a escrita e o trabalho com objetos são ferramentas que 
me permitem colher a poesia, que, como a eletricidade, está 
em todas as partes, tem-se é que colhê-la”.
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Entre seus belos poemas estão Sextina al cinema d’ 
Andrei Tarkovsk, Poema Giratori, Poema en color, Les hores.

AS HORAS

O relógio nunca espera ninguém.
Sempre caminha.
O pensamento me fala de ti.
A fantasia não move a memória quando te imagino,
Quando volto a ti com o pensamento
Não podem ser queixosas as minhas palavras:
É  delicioso lembrar-me de ti.
O relógio nunca espera ninguém.
Quando for a hora de ir  buscar-te,
Me dirás.
(Separam-me de ti  apenas algumas horas.)

A poesia visual não exclui outras possibilidades literárias, 
verbais ou sonoras. Apresenta-se como imagens/palavras/
sons, em conjunto ou não, estruturados de modo artístico, 
articulados com elementos gráficos e/ou visuais de natureza 
geométrica ou abstrata. 
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Com suporte multimidiático, promove a desmaterialização 
de elementos de diferentes formatos, reorganizando-os de 
forma inédita ou surpreendente, com formas, sons, cores, 
texturas, otimizando  de modo ilimitado suas possibilidades 
estéticas. 

Sobre a poesia digital, pode se dizer que, mais que uma 
nova consciência poética, trata-se, definitivamente,  de uma 
nova prática poética,  viabilizada  pelas  tecnologias do virtual 
e as possiblidades hipervisuais e sonoras, que englobam 
todas as possibilidades anteriores da poesia, impressas, 
declamatórias, escultóricas e ultrapassam, visualmente, 
a bidimensionalidade, no ciberespaço, e as formas de 
simulação em 3D e holográficas.

 Ao contrário, porém, do que alguns apregoam, não 
elimina a crítica social nem a opinião sobre fatos políticos, 
como se poderá observar nos poemas do catalão Joan Brossa, 
onde homenageia Che Guevara, cita Marx, tendo construído 
sua vida como libertário que combateu o franquismo, as 
ditaduras na Europa, acreditando sempre na força da poesia 
como instrumento de  luta e liberdade.

Isso implica reconhecer o direito de uso dessas novas 
formas poéticas por quem desejar fazer isso, sem necessidade 
de apresentar atestado ideológico, seja conservador, 
progressista, de esquerda ou de direita.

Mas, a cobrança existe e não é política, é de outra 
ordem. Como qualquer outro tipo de poesia, de qualquer 
escola, o que se exige e se cobra do novo poeta, que 
pretenda expressão através da imagem sintética e da escrita 
eletrônica,  é competência e disciplina na pesquisa estética 
de novas tecnologias, e talento para enxergar a poesia com 
os olhos da sensibilidade e da imaginação e conseguir 
expressá-la plasticamente, disponibilizando-a a qualquer 
pessoa, de qualquer lugar, que anseie por beleza e efeitos 
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estéticos instigantes, ou que deseje ser surpreendida por um 
inesperado instante de encantamento.
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As mais antigas referências que conhecemos do 
retrato como imagem que evoca o ausente,  a  partir 
da semelhança e aparência da pessoa retratada, 

datam do século XlV, com Giotto, pintor que renovou a pintura 
bizantina, e foi citado por Dante, na Divina Comédia, além do 
pintor Simone Martini, que, por volta de 1335, havia retratado 
Laura para Petrarca.

No século XV, Jan Van Eyck abandonou a têmpera 
para usar tinta a óleo, que era um recurso mais avançado, 
permitindo mudanças suaves de tonalidades cromáticas, 
brilho, e garantia mais fidelidade em relação à reprodução da 
aparência das figuras reproduzidas.

O retrato, nessa época, afirmava-se como o gênero que 
colocava com muita força a questão da  verossimilhança.

Nem sempre o retrato evocou a imagem 
do ausente. Na Idade Média, por 
exemplo, o retratado era a coisa e não a 
representação do  real.
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A Renascença marcou o antropocentrismo, com a 
valorização do homem, ao contrário do período medieval 
em que a figura central era Deus. 

Essa concepção antropocêntrica que dominou o período, 
favoreceu a expansão da produção de retratos na Europa.

A visão antropocêntrica aposentava o teocentrismo 
medieval, que colocava Deus e a religião no centro de 
tudo, e, centrada em sua função religiosa, desligava-se de 
preocupações de ordem estética, tal como entendemos hoje.

As imagens na Idade Média eram fixas, sobrepostas 
no espaço, destinando tamanho maior às figuras mais 
relevantes em relação às menos relevantes, desconhecendo-
se as noções de perspectiva e de profundidade.

Adotava, entre suas funções, o papel de Biblia dos 
analfabetos, já que as imagens pintadas transmitiam e 
repetiam lições da doutrina católica, como por exemplo, 
Cristo rezando no Horto, Cristo sendo preso, Cristo 
carregando a cruz e assim até a Ressurreição. Esses 
conjuntos imagéticos eram muito importantes porque aquele 
era um tempo em que predominava o desconhecimento da 
leitura e da escrita, sendo que apenas os clérigos sabiam ler 
e escrever.

Nessa época, a pintura medieval não tinha o caráter 
de representação que essa arte adquiriu na Renascença, 
isto é, o que era retratado não estava no lugar de algo  que 
estava ausente. O retratado era a própria coisa e não a sua 
representação ou simulacro.

Em Florença, no século XV, Ghirlandaio e Botticelli 
conferiram outro elemento ao retrato: o simbolismo. 

A  ampliação da produção de tinta a óleo permitiu a 
difusão de novas técnicas de pintar, com o uso de telas, 
favorecendo a mobilidade da peça, além da possibilidade de 
maior lentidão para trabalhar, removendo partes, refazendo, 
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para  produzir  a obra com mais perfeição.
Além de maior versatilidade, a tinta a óleo trouxe outra 

vantagem: o uso do jogo de luz e sombra, claro e escuro, 
que conferia grande beleza e luminosidade  aos retratos.

A arte de fazer retratos atingiu nessa época sua fase 
áurea, enchendo-se as paredes dos palácios e castelos de 
obras de grandes artistas. Difundia-se o fascínio de ver o 
próprio rosto reproduzido na superfície de uma tela e até 
quem não possuía riqueza sonhava com um retrato.

Era importante o realismo na pintura. Esperava-se 
que a imagem assumisse a aparência do original em tal 
escala que os traços e expressões registrados numa tela 
tornassem a pessoa real prontamente reconhecível pelos 
que observassem a sua imagem.

No século XlX, a máquina fotográfica aposentou o 
pintor-retratista, popularizou o uso da câmera fotográfica 
e promoveu a difusão de imagens pessoais numa escala 
absurdamente gigantesca.

E a pergunta que se colocava na Renascença continuou 
a ser feita: para que serviria um retrato  que não se parecesse 
com a pessoa retratada?

O artista moderno ou contemporâneo logo responderia 
que um retrato que não reproduza com fidelidade a imagem 
física do retratado seria uma cópia de outra natureza, muito 
desejável. Poderia ser uma figura conceitual, ou estética ou 
espiritual do retratado.

Poderia, também, responder que a arte não se confunde 
com a fotografia que copia a imagem tal e qual ela é – e 
que mesmo alguns fotógrafos em determinadas situações 
intervêm na cor, angulações ou fazem montagens para 
criarem um tipo especial de arte e fugirem da fotografia 
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convencional .

O espelho também se oferece para mostrar uma face 
ao observador, podendo estabelecer um diálogo com quem 
olha. E, às vezes, torna-se possível um diálogo entre o visto 
e o lembrado, como fez a poetisa Cecília Meireles, com seu 
poema Retrato. Nesse caso, o espelho mostra uma imagem 
que a memória não reconhece.

Cecilia Meireles criou um poema em que o eu lírico olha 
para um espelho e não se reconhece naquela imagem. O que 
o espelho mostra entra em choque com as lembranças do eu 
lírico, pois exibe cruamente  algo diferente, no caso a passagem 
do tempo e o saldo legado ao observador. Para a construção 
desse Retrato, Cecilia usou palavras, e mais especialmente, 
metonímias, como poderemos, a seguir, observar:

 Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha essas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a  minha face ? 

Estruturado com três estrofes, cada uma composta 
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por quatro versos, o poema se inicia com a perplexidade 
do observador que olha para o espelho e vê uma imagem 
que a memória não reconhece: “Eu não tinha este rosto” 
– e, no segundo verso a palavra “assim”, além de imprimir 
ritmo lento,  vai esclarecer em que situações ocorreram as 
mudanças que o espelho denuncia.

Na segunda estrofe, no primeiro e segundo versos: 
Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e 
mortas,  a gradação sugere a passagem do tempo, enquanto 
a conjunção e imprime lentidão no ritmo do verso, ao lado 
do tom melancólico impresso pelo eu lírico.

O poema trata do caráter transitório da vida, o que se 
torna evidente pela forma verbal utilizada “não tinha”: eu 
não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, 
assim magro. Mostra o espanto do observador diante 
da imagem  que o espelho exibe, de modo implacável: a 
mudança feita pelo tempo, o caráter passageiro da vida.

A palavra “assim” vai, ainda, indicar que a mudança 
feita pelo tempo ocorreu em duas situações, uma na 
condição em que se encontra agora: assim calmo, assim 
triste, e outra, referindo-se a uma mudança de caráter 
físico: assim magro. 

É muito forte  o contraste entre o que a memória relembra 
e a imagem que o espelho está mostrando hoje. O eu lírico 
observa a mudança ocorrida nas partes significativas e 
simbólicas do corpo: olhos, mãos, lábios, coração.

 A construção da figura total vai sendo montada por 
partes: o rosto é magro, os olhos são vazios, o lábio é 
amargo, as mãos sem força, o coração que nem se mostra.
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A imagem é construída por metonímias: 

- O vazio dos olhos – as mãos sem força
- O amargo dos lábios – o triste do rosto

O confronto entre o interior e o exterior aflora no poema, 
mostrando que o que o exterior, a aparência, revela o que se 
passa internamente: o enfraquecimento da pulsão de vida, a 
ausência do impulso interior que mobilizava as forças,  e o 
coração que nem se mostra, porque está amortecido, com a 
perda da capacidade de fazer projetos, de sonhar.

A construção do rosto de ontem, refeito pela memória,  
surge por dedução: os olhos não eram vazios, os lábios não 
eram amargos, o coração não estava amortecido. Havia o 
impulso vital que  enchia os olhos de luz, que alegrava o rosto, 
que adoçava os lábios, que estimulava o coração vibrante.

O jogo entre passado/presente – não tinha/tenho agora 
– além de tematizar o poema  ressalta  o quanto a vida é 
transitória, o quanto tudo é passageiro, o que foi já não é 
mais. Tudo muda, e sobre isso nada se pode fazer.

O poema fala do ser humano - e mais uma vez Cecilia 
toca num ponto delicado: o caráter surpreendente do que já 
se sabe, a capacidade que tem o já sabido de se apresentar 
como algo absolutamente novo e nunca visto! 

É assim que o eu lírico se confessa, no poema, mostrando 
melancolia, e, ao mesmo tempo,  seu espanto diante da 
rapidez com que as mudanças ocorrem no mundo, uma 
mudança previsível mas, paradoxalmente, inesperada.

O emprego da palavra tão imprime a noção de certeza 
da ocorrência da evolução para o fim, ao mesmo tempo que 



 81 TEMA

torna o ritmo do poema mais acelerado, como o próprio ritmo 
da vida, que passa velozmente.

Eu não dei por esta mudança
tão simples, tão certa, tão fácil
- Em que espelho ficou perdida a minha face?

A pergunta do eu lírico ressoa tristemente, provavelmente 
porque  gostaria de saber em que momento a sua juventude 
foi se embora, sem que ele percebesse; em que momento 
a sua vitalidade começou a desaparecer. Em que espelho, 
quer dizer em que lugar, em que ponto da caminhada, ficou 
perdido o seu antigo vigor.
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Na Idade Média, o poder da nobreza sobre os servos 
era visualizado através da construção de castelos e outras 
moradias ajardinadas e imponentes, além do vestuário 
luxuoso, os penteados sofisticados e as festas suntuosas.

Nas sociedades atuais, capitalistas, a visualização do 
poder é mais difusa. Fica muito claro este poder nos guetos 
de riqueza, os bairros nobres, arborizados, marcados pela 
presença de mansões luxuosas, que exibem automóveis 
muito caros e criadagem ampla.

Ao lado disso, a sociedade é movida pelo lucro, auferido 
através da exploração do trabalho, mas essa exploração é 
pouco visível, a não ser pelo modo como a população se 
distribui no espaço urbano, nos diferentes bairros, onde 

A arquitetura, o estilo de vida, os 
guetos de riqueza ou de miséria 
estruturam a imagem visual dos 
centros urbanos.
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existem guetos de pobreza e guetos de miséria, sendo 
estes constituídos por favelas e conjuntos de habitações 
subnormais. 

Vigora nessa sociedade uma presença sufocante de 
imagens e de consumo de imagens, que alteram a percepção 
das pessoas, que acabam se subordinando às mensagens  que, 
mais que seduzir, impõem, agridem e direcionam condutas.

A televisão afirma seu poder, atingindo todas as 
classes sociais, com a produção e veiculação de imagens 
espetaculares, dirigidas por sofisticadas técnicas de 
marketing, que garantem altos índices de popularidade a 
propostas impopulares, sem que os telespectadores se deem 
conta do que estão consumindo.

Espetacularização da Vida

Nessa sociedade tudo foi espetacularizado: a política, 
a religião, os crimes, a morte, a exploração, a pobreza, e 
esse poder espetacular adquiriu tanta força que diluiu os 
movimentos sociais de oposição e resistência, que acabaram  
sendo engolidos pela grande máquina, assimilando a 
selvageria do capitalismo e, por consequência, perdendo a 
noção da necessidade de sua superação.

A espetacularização da vida e a profusão de imagens em 
circulação vão tornando o ser humano dependente delas, 
não somente no sentido patológico, mas, principalmente, por 
permear suas manifestações culturais, econômicas, sociais 
e psicológicas.

Sobre esta questão, o sociólogo francês Guy Debord 
escreveu : “O espetáculo, compreendido na sua totalidade, 
é o resultado e o projeto do modo de produção existente. É 
o coração da irrealidade da sociedade atual. Sob todas as  
suas formas, particulares de informação ou  propaganda, ou 
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consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o 
modelo presente da vida socialmente dominante. A forma e 
o conteúdo do espetáculo são a justificação das condições e 
dos fins do sistema existente. O espetáculo é  a afirmação da 
aparência e a afirmação de toda a  vida humana, socialmente 
falando, como simples aparência”.

O espetáculo impõe uma falsa realidade, além da redução 
da vida humana e social à simples aparência, com a mediação 
dos meios de comunicação social. Nesse quadro, sem 
perceber o homem passa a ser governado pelas coisas, pelos 
objetos, pelas mercadorias, pelas imagens, pelo consumismo.

A transformação de tudo em mercadoria, o culto 
exacerbado ao individualismo e à aparência dominam a 
atualidade, numa sociedade acorrentada, que não consegue 
se movimentar no sentido do bem estar social porque 
a fragmentação do grupo em indivíduos matou, ou está 
matando, qualquer possibilidade de sonhos coletivos. 

O  Centro do Espetáculo

Esse tipo de sociedade voltado para um consumo 
desenfreado foi-se formando devagar, tendo sua gestação 
começado no século XVlll, com a Revolução Industrial, e 
alcançou enorme expressão no século XX, com o suporte 
dos meios de comunicação de massas. Toda a produção 
simbólica foi denominada Cultura de Massas, termo 
que foi rejeitado pelo filósofo e cientista social Theodor 
Adorno,  que  demonstrou o equívoco desse conceito, já 
que dava a entender que esse tipo de cultura seria fruto da 
espontaneidade das massas.  Como  sua  proposta, registrou 
o conceito de Indústria Cultural. 

A Indústria Cultural é portadora da ideologia dominante, 
outorgando sentido a todo o sistema. Por seu papel decisivo 
na sociedade moderna, contribuindo para falsear as relações 
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entre os homens e entre os homens e a natureza, foi definida 
por Adorno como anti-iluminismo. Impedindo a autonomia 
do ser humano, instaurando a mecanização sobre o homem, 
falseando a realidade social, criando necessidades artificiais, 
tornando o ser humano simples objeto da indústria dos 
símbolos, instaurando a alienação, é assim que age essa 
indústria.

Um jeito de viver baseado no consumo e seguindo 
suas leis foi se espalhando por todo o ocidente, lançando 
também seus tentáculos pelo oriente. O culto ao espetáculo, 
a submissão à cultura visual, sonora, eletrônica, digital, 
produzida por grandes conglomerados econômicos, não 
parou de crescer.

Os Estados Unidos se tornaram o centro mundial do 
consumo. Exportaram o estilo de vida articulado com o 
modelo da sociedade das imagens, do espetáculo e do 
consumo e carreiam para si próprios quase vinte milhões 
de turistas, por ano, que prestam reverência às vitrinas e 
caixas registradoras de lojas em Nova York, Miami ou São 
Francisco, enquanto o mundo inteiro busca ali as últimas 
novidades tecnológicas, artísticas, industriais, sanitárias, 
medicamentosas, recreacionais.

Pelo resto do mundo, e, particularmente, no Brasil, o 
modelo é cumprido até a exaustão, acumulando problemas 
nunca antes imaginados. Porque, na esteira da fantasia, 
acumulam-se a competição desenfreada, a disposição de 
fazer tudo para manter ou aderir ao estilo, mesmo que para 
isso seja necessário roubar ou matar, pois é entendido  que 
não se pode abdicar do objeto da moda, o tênis, o relógio, 
o celular.

O Poeta e a Crítica ao Consumismo
A perda da identidade do homem que vira coisa, vira 

apenas uma etiqueta, seguindo a onda do consumo, foi 
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mostrada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, num 
belo poema, que se chama Eu, Etiqueta.

 A partir do poema, podemos discutir o poder da ideologia 
de uma classe social sobre outra – poder que não fica 
explícito, porque é obscurecido pela alienação.

A alienação não permite que o real seja visto como ele 
é, mas, sim, como um aparato de coisas que nos confunde, 
pois fica parecendo que esse aparato de coisas é a realidade. 
E desse modo, premidos pela alienação, é que nós vemos 
as coisas como outros – os meios de comunicação, a 
publicidade, o poder – querem que a gente veja.

No poema, fica, também, claro o uso do conceito de 
reificação, isto é: virar coisa. 

Sem nome e sem identidade, tornou-se coisa, ou  um 
simples objeto de consumo. Um simples artigo industrial.

EU, ETIQUETA
                                  Carlos Drummond de Andrade

Em minha calça está grudado um nome 
que não é meu de batismo ou de cartório, 
um nome... estranho. 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida.
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
que não fumo, até hoje não fumei. 
Minhas meias falam de produto 
que nunca experimentei 
mas são comunicados a meus pés. 
Meu tênis é proclama colorido 
de alguma coisa não provada 
por este provador de longa idade. 
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 
minha gravata e cinto e escova e pente, 
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meu copo, minha xícara, 
minha toalha de banho e sabonete, 
meu isso, meu aquilo, 
desde a cabeça ao bico dos sapatos, 
são mensagens, 
letras falantes, 
gritos visuais, 
ordens de uso, abuso, reincidência, 
costume, hábito, premência, 
indispensabilidade, 
e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 
escravo da matéria anunciada. 
Estou, estou na moda. 
É duro andar na moda, ainda que a moda 
seja negar minha identidade, 
trocá-la por mil, açambarcando 
todas as marcas registradas, 
todos os logotipos do mercado. 
Com que inocência demito-me de ser 
eu que antes era e me sabia 
tão diverso de outros, tão mim mesmo, 
ser pensante, sentinte e solidário 
com outros seres diversos e conscientes 
de sua humana, invencível condição. 
Agora sou anúncio,
ora vulgar ora bizarro, 
em língua nacional ou em qualquer língua 
(qualquer, principalmente). 
E nisto me comparo, tiro glória 
de minha anulação. 
Não sou - vê lá - anúncio contratado. 
Eu é que mimosamente pago 
para anunciar, para vender 
em bares festas praias pérgulas piscinas, 
e bem à vista exibo esta etiqueta 
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global no corpo que desiste 
de ser veste e sandália de uma essência 
tão viva, independente, 
que moda ou suborno algum a compromete. 
Onde terei jogado fora 
meu gosto e capacidade de escolher, 
minhas idiossincrasias tão pessoais, 
tão minhas que no rosto se espelhavam 
e cada gesto, cada olhar 
cada vinco da roupa 
sou gravado de forma universal, 
saio da estamparia, não de casa, 
da vitrine me tiram, recolocam, 
objeto pulsante mas objeto 
que se oferece como signo de outros 
objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 
peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é coisa. 
Eu sou a coisa, coisamente.
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