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Prefácio

O que é um híbrido? O que é uma imagem híbrida? Raymond Bellour (1997) denomina de hibri-

dismo a mescla de diferentes formas de representação - gravura, cinema, fotografia, vídeo e outras, 

o que levou o autor francês ao conceito de “entre-imagens”, entendido como um espaço de passa-

gem, imaterial e atemporal. Qual seria o estatuto dessa imagem no mundo contemporâneo? Seria 

tão densamente híbrida que poderíamos falar em imagíbrida? Qual a relação que se estabelece entre 

imagem e hibridação? Como a comunicação se apresenta como um híbrido do mundo como represen-

tação? 

São essas algumas das questões abordadas pelos textos que compõem essa coletânea. Nor-

malmente, uma coletânea, por ser um conjunto variado de textos e autores, possui uma coerência 

muito mais evidente para aqueles que a organizam do que para os que tomam contato com ela a partir 

da palavra.

Nesse caso, acontece o inverso. A imagíbrida já se configura na forma como a narrativa chegará 
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ao leitor. A imagem é tomada como possibilidade descritiva pela palavra escrita configurando de ante-

mão um híbrido. Em seguida, o leitor tomará conhecimento da obra e a lerá na tela de um computador; 

verá as imagens fixadas que se referem a imagens em movimento. Imagíbrida, portanto, não é apenas 

o que os textos prefiguram em suas análises, mas é também a forma como essa narrativa completa o 

seu percurso ao mundo do leitor: as materialidades que indicam um mundo de misturas que é, natu-

ralmente, o lugar da comunicação. Múltiplas textualidades se entremeiam. Do texto à palavra, do texto 

à tela, da imagem em movimento sendo representada pela imagem parada. Do texto à imagem e da 

imagem ao texto e às textualidades parece ser o destino dessa obra que se constitui, ela mesma, como 

um híbrido.

Talvez seja eficiente pensar a comunicação mais em termos de misturas do que de separações. 

Esse livro, para além dessa mistura inicial, foca particularmente a imagem e a sua hibridação sobre 

múltiplos e variados aspectos: a imagem no mundo e do mundo; a imagem como representação e 

como imaginação; a imagem como estatuto do olhar e de todos os outros sentidos que atravessam o 

corpo; a imagem nomeada a partir das múltiplas objetivações que definem o mundo pela significância 

que se acopla à representância.

O outro mérito dessa coletânea é pensar as palavras como conceitos, isto é, transcender o seu 

sentido, ir além da sua representação mental e estabelecer para a imagem do mundo a possibilidade 
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de ser imagíbrida, seja como imagem completa, perda da presença, representação imaginária, parte 

de uma cultura audiovisual, entre diversas outras aproximações. Híbrido pensado não como anomalia, 

aquilo que foge à categoria pré-concebida de normalidade, híbrido não como mistura impura, mas 

como o estatuto principal das imagens de um mundo, cujas dimensões culturais nos colocam em múl-

tiplos espaços e tempos de vivência.

Mais do que tentar dar um sentido a esta obra pela interpretação que dela fazemos, deixaremos 

que os autores falem. 

O primeiro texto do livro, Desconstrução do Discurso com Linguagem Híbrida: o raro prazer de 

ler com Carlton, de Adenil Alfeu Domingos, entende o discurso híbrido como imagem complexa. A partir 

de uma visão semiótica, o autor, em seu artigo, esboça um método de abordagem desse discurso, e 

remarca também a pluralidade das materialidades no qual o discurso como linguagem híbrida se ma-

nifesta, induzindo a participação intensiva do leitor. Esse discurso híbrido, para o autor, é característico 

de nossa contemporaneidade e pode mesmo ser enfeixado sob o rótulo de “literatura da era do consu-

mismo”, feita, segundo ele, “com hibridismo de linguagens, intertextualidades, busca do imaginário pelo 

ficcional, metáforas feitas por imagens”.

O segundo artigo, Sobre tecnologias audiovisuais, materializações e desmaterializações, de 

Bernadette Lyra, reflete sobre uma espécie de mito primordial dos tempos de antes que se abate até 
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mesmo sobre os pesquisadores contemporâneos que buscam insistentemente pelas materialidades 

dos meios de comunicação num universo tecnológico que se constitui, sobretudo, de desmaterializa-

ções. Diante da impossibilidade de materialidades exacerbadas pelas tecnologias contemporâneas de 

comunicação, segundo a autora, recai sobre as sociabilidades e sensibilidades de agora uma “idéia 

de perda”, “uma espécie de “saudade” do corpo, imposta pela brecha que as tecnologias avançadas, 

continuadamente, estão a cavar entre o corpo e a mente, possibilitando que se entenda uma situação 

de exclusão, quando a mente exclui o corpo, ou vice-versa. 

O texto de Denise Guimarães toma como objeto de estudo o filme Prospero´s Books, de Peter 

Greenaway (1991), para investigar, sob a profusão neobarroquizante que o caracteriza, um lugar de 

passagem onde o código pictórico renascentista deixa-se palimpsesticamente entrever. A autora acen-

tua que, ao apropriar-se das tecnologias eletrônicas e da computação gráfica, Greenaway cria um 

cinema polifônico, de referências, de citações e de recriações paródicas, com uma intertextualidade 

exacerbada. O artigo procura demonstrar como, levado pelo experimentalismo cênico, teatral, operís-

tico e pictórico, o diretor insere diversos quadros na tela, diversas molduras que se interpenetram e se 

superpõem, vindo a configurar o “entre-lugar” de seu cinema multimidiático, na transcriação híbrida e 

altamente estética da peça de William Shakespeare.

A representação de imagens híbridas é o foco principal da pesquisadora Denize Correa Araujo, 
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no texto Imagens Híbridas em Ben X: a fase final. A partir do filme de Nic Balthazar (2007, Bélgica-

Holanda), a autora procura analisar as imagens híbridas que perpassam a narrativa fílmica, que se 

mistura à representação do game ArchLord, interface que questiona não só a tecnologia envolvida, 

mas também o imaginário contemporâneo permeado pelas novas mídias e por suas reconfigurações. 

O texto faz refletir sobre a atração dos games na geração contemporânea, em especial no objeto em-

pírico de sua análise, no qual o protagonista “perdedor em sua rotina diária, se torna herói no game”. 

Concluindo sua análise, a autora demonstra que Ben X: a fase final é um filme híbrido em diversas 

instâncias: “em suas imagens, que corroboram na representação da vida dupla do protagonista, em 

sua concepção, advindo de uma peça de teatro e de um livro, em sua gênese temática, baseado em 

caso real, em seu enfoque documental-fake, e em sua abordagem de um tema polêmico apresentado 

em sua complexidade, evitando maniqueísmos”. 

A cultura audiovisual contemporânea é o foco do trabalho de Gisela G. S. Castro, Música, ima-

gem e escuta na cultura audiovisual contemporânea. O objetivo é aprofundar questões relativas à rela-

ção entre audição e visão no interior dessa cultura. Partindo do pressuposto de que diferentes culturas 

propiciam o desenvolvimento de sensibilidades diversas, “tendo em mente o cinema, a TV, os clipes e 

DVDs musicais, a proliferação de tocadores digitais portáteis, domínios e websites que combinam ima-

gem e som; bem como a hibridização de formatos e gêneros na atualidade” naquilo que autora chama 

“cena midiática”, o artigo tem como foco a análise da “audição expandida na visão”. Para a autora, “a 
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audição e a visão têm sido redesenhadas pelas novas possibilidades de manipulação tecnológica da 

imagem sonora e visual no contexto em que vivemos” e é, exatamente, esse redesenho o objeto do 

capítulo. Procura mostrar, em última instância, como o ouvinte-espectador sintonizado em múltiplas 

percepções (no fone do ouvido que o isola no meio do barulho ensurdecedor das grandes cidades, na 

tela do celular que coloca uma outra imagem miniaturizada no seu sentido visual expandido de ima-

gens amplas, por exemplo) compõe na sua percepção uma linguagem que é, numa palavra, híbrida.

Partindo da conceituação que emerge do senso comum, isto é, híbrido como algo que comporta 

duas ou mais faces num único corpo, o capítulo seguinte, de Marialva Carlos Barbosa, analisa a rela-

ção comunicação e história do ponto de vista da instauração dessa metáfora. Visualizando a metáfora 

como uma figura do discurso, isto é, pressupondo o deslocamento e a extensão atribuídos a um sentido 

da palavra, em suma, uma teoria da substituição, chamar a relação história e comunicação de imagem 

híbrida (ou indo além e assumindo o neologismo do livro imagíbrida) é destacar o ato narrativo contido 

tanto nas análises e práticas históricas como nas análises e práticas comunicacionais. O texto Uma 

imagem híbrida: comunicação e história toma como presssuposto que tanto a história como a comuni-

cação produzem narrativas da existência, uma tendo como base o que se denomina “passado humano” 

e a outra aquilo que se configura como “problemas do tempo presente”. Portanto, o que figura como 

problema de análise é o ser humano em sua dimensão narrativa.

http://www.editoraplus.org
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O cinema de Walter Salles Junior na perspectiva de um hibridismo cultural é a temática abordada 

por Regina Glória Nunes Andrade, através da qual a filmografia do autor é enfatizada. Nesses filmes, 

produzidos a partir de 2001, o cineasta focaliza preferencialmente a “condição subjetiva dos persona-

gens” e, segundo a autora, “aponta para a capacidade híbrida de uma sociedade revelada na imagem 

e no texto. No artigo, Regina Andrade se concentra nos três últimos filmes de Walter Moreira Salles 

produzidos neste milênio: além de Abril Despedaçado (2001), Diários de Motocicleta (2004) e Água 

escura (2005), todos inspirados em outra materialidade que tem na palavra o seu ponto inflexivo: os ro-

mances. Em suma, Hibridismo Cultural no Cinema de Walter Salles Junior articula a questão do híbrido 

a partir de dois lugares de sentido: o imaginário e a produção de imagens subjetivas, numa densidade 

conceitual que extrapola o universo dos filmes que se propõe a analisar.

Os três últimos textos do livro, Trata-se de uma Imágica? hibridação, visibilidade e (ir)realidades 

da imagem, de Rose de Melo Rocha e Daniel B. Portugal, O desenredo da palavra no cinema, de Su-

sana M. Dobal Jordan, e Hibridismos entre o ciberespaço e o cinema, de Vicente Gosciola, continuam 

o percurso reflexivo no sentido de definir a imagíbrida que dá título ao livro, ao mesmo tempo em que 

abordam as múltiplas possibilidades imagéticas que se configuram na cena contemporânea. 

O capítulo de autoria de Rose de Melo Rocha e Daniel B. Portugal tem como central a questão 

da construção da representação de realidade ou “irrealidade” das imagens. Partindo de uma imagem 
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que configura o real inexistente – o híbrido entre uma zebra e um cavalo – os autores procuram mostrar 

que mesmo essa materialidade mais evidente de um híbrido, ou de uma imagíbrida, não se configura 

como tal, já que para ser híbrido é preciso subverter as classificações pré-estabelecidas e um animal, 

como o do exemplo que inaugura o texto, não foi submetido a nenhuma classificação.

A partir daí, os autores, num exercício teórico de grande densidade, procuram definir o que é 

afinal um híbrido ou mais do que isso uma imagíbrida: a questão das lutas por classificações, das 

nomeações e, sobretudo, dos fenômenos e sistemas culturais complexos que governam a lógica ar-

gumentativa da possibilidade dessa nominação. As imagibridações são, para eles, “um affair simbólico 

profundamente imbricado a sistemas de crença visual e a políticas estruturadas e estruturantes de 

acordos de visibilidade”. 

O capítulo seguinte, de Susana Dobal, ocupa-se da relação cinema e palavra. Analisando no tex-

to inúmeras obras e situando-as historicamente, a autora procura mostrar as múltiplas possibilidades 

de usos da palavra no cinema, desde o momento em que foi empregada como mero título ou crédito, 

passando pelo instante em que era fundamental para fazer avançar a história, até o momento em que 

foi usada “com fins experimentais, seja para suscitar rupturas com o enredo, seja para provocar o en-

riquecimento dos sentidos da imagem”. Após esse minucioso passeio pelas obras cinematográficas, a 

autora conclui que o “jogo cinematográfico consiste de um mecanismo para eliminar esse pernicioso 

http://www.editoraplus.org


14infoeditoraplus.org

dualismo: nele, nem imagem nem palavra se contentam com o restrito campo da lógica”. Se as pala-

vras aparecem ao acaso e quando aparecem deixam de ser palavras para ser imagens, são sempre 

“despalavras”. E são ao mesmo tempo imagem liberta pela palavra do seu mero papel de ícone preso 

a um referente único. 

O texto que fecha o livro, Hibridismos entre o ciberespaço e o cinema, de Vicente Gosciola, pro-

cura mostrar como o cinema tem acompanhado as novas mídias e o caráter de hibridismo presente nas 

configurações científicas da sociedade contemporânea. Para isso, cruza técnicas, mídias e conteúdos 

de múltiplas origens “construindo imagens e sons híbridos de alto impacto audiovisual e de garantida 

plausibilidade”.

Entretanto, segundo o autor, quando se trata de representar as ações do ciberespaço, essas 

imagens parecem não contemplar a amplitude da cena. A partir dessa constatação, pergunta-se se 

as imagens híbridas representam ou não o ciberespaço no cinema. Sua indagação é: até que ponto o 

cinema consegue imaginar e representar o espaço imaterial da tecnologia digital? 

Procurando construir múltiplas reflexões em torno das imagens contemporâneas, os dez textos 

desta coletânea refletem sobre algo que se anuncia como imagíbrida ou imagem híbrida. A junção do 

conceito de hibridação numa única palavra, no neologismo imagíbrida, já fornece uma espécie de res-

posta à questão e enuncia-se como uma espécie de mapa de leitura para este livro. A imagem, num 
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mundo de misturas, de confrontos, de novos modelos de representação, não é apenas híbrida. Ao se 

materializar e se desvelar num único tempo/lugar, que, ao mesmo tempo, não possui mais tempo e 

lugar, torna-se imagíbrida.

Denize Correa Araujo e Marialva Carlos Barbosa

Organizadoras

http://www.editoraplus.org
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Desconstrução do Discurso com Linguagem Híbrida:  
o raro prazer de ler com Carlton

Adenil Alfeu Domingos

O discurso híbrido é entendido aqui como imagem complexa. Ele sempre será algo concreto, 

mesmo que suas imagens sejam abstratas em termos figurativos. Nesse tipo de discurso, o signo1 

pode ser tanto imagem sonora, como em um vídeo, ou visual, como em uma foto, mas sempre imagem. 

A mudança do suporte pode modificar relações de interfaces. A tatilidade existente no toque do leitor 

na folha do jornal, e até mesmo o cheiro das tintas, por exemplo, não estão presentes na leitura de 

uma informação dada em vídeo. Mas, isso também tem significado na leitura do discurso híbrido que 

envolve todos os poros do corpo do leitor, como veremos abaixo. 

O ato de produção de uma linguagem híbrida é um trabalho arquitetônico. O produto, tri ou bidi-

mensional, não deixa de ser um discurso, já que ele comunica algo. A garrafa de Coca-cola (fig.1), por 

1 - “foram necessários muitos séculos, de Platão a Santo Agostinho, para ousar afirmar, sem rodeios, que uma nuvem (a qual, sob a espécie 

do índice, significa a chuva) e uma palavra (a qual, sob a espécie do “símbolo”, significa a própria definição) podiam ser reconduzidas à cate-

goria mais ampla de signo”.(cf. Eco, U. Semiótica e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Ática, 1991, p. 14) 
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exemplo, é um discurso tridimensional que até cego consegue interpretar. Ela identifica tanto o produto 

à venda que qualquer mudança em sua forma provoca repercussões imediatas no seu consumo. Em 

seu corpo, em posição vertical, depreendemos de dez estrias regularmente simétricas. Eles nos levam 

a interpretar essa garrafa como um discurso planejado por um designer, já que esse planejamento apa-

rece até na relação numérica, já que nosso sistema numérico é logicamente baseado em decimais. A 

concavidade existente na sua parte inferior comunica ao seu leitor o lugar onde o mesmo deve colocar 

a mão para segurá-la. É um efeito de proxêmica2. Assim também funciona a convexidade em verme-

lho e branco, em uma superfície lisa na parte superior desse frasco, trazendo o logo do produto. Esse 

logo está estrategicamente colocado nesse espaço, para interagir com o olhar do leitor: o logo salta 

ao encontro do olhar deste. Por vezes, esse logo também aparece em alto-relevo, aumentando esse 

efeito. Ele se tornou extremamente familiar aos seus consumidores e seu fundo vermelho tem relações 

com os primórdios do produto que era transportado em grandes barricas vermelhas, o que nos leva a 

entender sua história. Uma espécie de onda, em branco, perpassa os grafemas desse logo e demais 

informações ali contidas, colocando o olhar em uma circularidade envolvente. Os grafemas desse logo 

são brancos e sinuosos e denotam intimidade e sensualidade. Sua sinuosidade chega a lembrar a lín-

2 - Embora proxêmica estude espaços que as pessoas estabelecem espontaneamente entre si no convívio social, e das variações dessas dis-

tâncias de acordo com as condições ambientais e os diversos grupos ou situações sociais e culturais em que elas se encontram, aqui ele está 

sendo empregado com um sentido semelhante. Entendemos que o design do produto em questão considerou em seu produto aspectos de 

interação entre o usuário e o objeto dado. 

fig. 01

http://www.editoraplus.org
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gua passeando pelos lábios. É um dos efeitos de sensualidade e erotismo desse discurso. Esse efeito 

se espalha para a forma em curvas de corpo feminino dessa garrafa, ícone do corpo de Mae West, 

apelido que a garrafa ainda possui hoje3. 

Se atentarmos para a análise do logo, os grafemas que o compõem formam objetos que podem 

ser percebidos tanto de modo visual como auditivo, sendo um objeto com características poéticas, 

artesanais. Desmontando o grafema Coca-Cola, veremos uma simetria harmoniosa de dois dissílabos. 

Todas as sílabas são formadas por consoante + vogal, dando ao todo um equilíbrio visual e sonoro 

perfeito. Dentre os seis primeiros fonemas, cinco são guturais e, onomatopaicamente, lembram o ato 

de engolir um liquido: “Kó K(a) Kó”. A palavra termina por uma consoante lateral e uma vogal aberta 

“laaaaa” que parece alongar-se além de si mesma, imitando o som que se faz quando ingerimos algo 

que nos refresca e nos causa imenso prazer. 

Portanto, o ato de ler essa garrafa mostra-nos que estamos diante de um objeto semiótico si-

nestésico. Ele, não por acaso, tornou-se um símbolo da era do consumismo. Se quem produziu esse 

discurso pensou em tudo o que ora lemos nele, jamais iremos saber. Nosso olhar de leitor crítico ape-

nas interpretou os indícios deixados nos textos, procurando dar-lhes, de modo científico, uma leitura 

que seja consensual. Suas marcas encantam o consumidor desse produto por mais de um século e 

3 - FRANCO CARLOS, Mãe West, Coca-Cola e Sutiã. Retirado do site http://images.google.com.br/imgres em 23/12/ 2008 

http://www.editoraplus.org
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isso não é por acaso. Como não há discurso verbal que consiga esgotar o não verbal, a leitura ora feita 

é apenas uma das leituras possíveis do objeto dado. Entendemos que tanto o designer, que trabalha 

a forma de um objeto, quanto o poeta, que trabalha a palavra como objeto, tem, em dado momento 

de produção, certo feeling da perfeição do seu produto, antes de entregá-lo ao seu consumidor. Assim 

sendo, há muitos leitores de imagens não verbais: o geólogo que lê rochas, o antropólogo que lê os-

sos; o biólogo que lê células e assim por diante. Todos são semioticistas avant la lettre. Picasso4, por 

exemplo, que pensava com formas e cores, chegou a dizer que se ele encontrasse na rua um selim e 

um guidão de bicicleta, ele estaria diante da imagem da cabeça de um touro. No entanto, se jogasse 

essa “cabeça de touro” na rua, o homem comum veria nela apenas um selim e um guidão de bicicleta. 

Eis a diferença entre o homem que consegue ver seu entorno além das palavras e pensa com imagens, 

enquanto os demais são educados para acreditar apenas no mundo das palavras. Dirimir essa diferen-

ça deve ser um dos objetivos de uma gramática da imagem a ser desenvolvida como uma espécie de 

pedagogia do imaginário.

O método da desmontagem do discurso híbrido tomado aqui leva o leitor a fazer o caminho in-

4 - “Um dia eu peguei o selim e o guidão, coloquei um sobre o outro e fiz uma cabeça de touro. Tudo bem. Mas o que eu deveria ter feito era 

jogado fora aquela cabeça de touro. Jogar na rua, no rio, em qualquer lugar, mas jogar fora. Então um trabalhador passaria por lá, apanharia 

a peça e iria descobrir que com ela poderia fazer um selim e um guidão. E ele faria... isso seria magnífico. Este é o dom da metamorfose.” 

BORRER, Alain. Joseph Beuys. São Paulo, Cosac & Naify, 2001 P.22 
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verso ao da sua produção. Vemos esse discurso como a arquitetura de um prédio qualquer: ele não é 

só visual, já que ele nos permite ler efeitos de sentido em suas cores, linhas, formas, traços, texturas, 

espaços vazios entre outros pormenores; no entanto, ele é também, um discurso sinestésico, já que, 

na sua visualidade, indicialmente, encontramos sons, cheiros, sabores. É um efeito da pragmática de 

vida passada que se levanta no ato de nossas leituras e se projeta teleologicamente para outras lei-

turas. Quando vemos, por exemplo, a publicidade da Kildare (fig.2), em que um sapato aparece cheio 

de flores, de imediato, nos vem não só a sensação tátil da sua maciez, mas também, a sensação de 

um aroma agradável. É possível, portanto, encontrar, nos menores componentes do discurso híbrido, 

significados e motivos para que eles estejam presentes na sintagmática discursiva (combinatória) dada 

ao leitor. A escolha paradigmática (seleção) pode ainda lembrar um objeto que poderia estar no lugar 

do objeto ora presente no discurso, mas que, por algum motivo foi preterido em favor desse objeto. 

Signos lingüísticos e semióticos

Ainda não há uma gramática de leitura do discurso híbrido de verbal e não-verbal. O que esbo-

çamos aqui é apenas um método de abordagem desse discurso. Para tanto, servimo-nos de recursos 

de informática de manipulação da imagem, principalmente com o uso do programa Adobe Photoshop, 

que, ainda, é muito complicado para a maioria dos usuários do computador. Esse assunto, porém, não 

fig. 02
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será tratado neste artigo.

Importa-nos, de imediato, demonstrar aqui a necessidade de separar as teorias do signo diádico 

e do triádico para entender o que pensamos desse tipo de discurso. A Lingüística assegura que o signo 

é apenas diádico: significante, que se associa psiquicamente a um significado. Desse modo, ela retira 

de cena o objeto. Esse é o modo de estudo que predomina no ato de pensar a linguagem humana: 

o homem, pela linguagem, organiza seu mundo interior. Por isso, nos estudos de textos, nos bancos 

escolares, até o presente instante, ainda há o predomínio do verbal sobre o não-verbal. É como se o 

homem primordial tivesse nascido sabendo fazer narrativas verbais. Na verdade, primeiro, sua inteli-

gência adaptou uma caixa de ressonância que o seu corpo possui para respirar e, naturalmente, depois 

foi selecionando, pelo uso, certos sons, para formar os fonemas de usa linguagem, em uma combina-

tória dos mesmos, dentro de um sistema de valores. Esse homem, historicamente verbal, parece ter 

deixado de lado a mente prática grega da deusa Metis e deu prioridade à mente que opera com idéias, 

conforme Platão. Estrategistas, designers, engenheiros, enxadristas, que pensam com formas e espa-

ços, por exemplo, parecem não estar dentre os pensadores. Foi esse modo de pensar que fez o signo 

diádico cortar o cordão umbilical do homem com o mundo dos objetos, ligando-o aos deuses. Vige, 

ainda, a idéia de que o intelectual, relacionado aos deuses, é capaz de fazer teorias (etimologicamente 

um olhar privilegiado próximo a Theos), ou seja, criar mundos por meio de palavras, como na Gênesis 

Bíblica. Enquanto isso, o trabalho braçal da mente prática não tem o mesmo valor social. 
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Por isso, é preciso repensar a Semiologia do signo diádico mental em relação à Semiótica do 

signo triádico relacional que envolve o homem e seu entorno. A Semiologia jamais existiu como Saus-

sure a idealizou, ou seja, como a ciência de todos os signos. Saussure considerava o signo da lin-

guagem como uma parte da Semiologia5, já que esta deveria tratar de todos os signos sendo, assim, 

mais ampla do que Lingüística. No entanto, semiólogos, como Roland Barthes6, inverteram as idéias 

do mestre, porque nela não acreditaram e continuaram submissos ao velho predomínio do verbal sobre 

o não-verbal. Ao colocar o homem diante do mundo, a Semiologia separou esse homem do seu nicho 

natural. Ela entendeu que o homem deve ex-plicar (ex= fora de; plicar= criar dobras) seu entorno. Para 

a Semiótica o homem está im+plicado no sistema de comunicação como um objeto-sígnico entre obje-

5 - Pode-se, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social; ela constituiria uma parte da Psicologia social 

e, por conseguinte, da Psicologia geral; chamá-la-emos de Semiologia (do grego semeîon, ‘signo’). Ela nos ensinará em que consistem os 

signos, que leis os regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será; ela tem direito, porém, à existência; seu lugar 

está determinado de antemão. A Lingüística não é senão uma parte dessa ciência geral; as leis que a Semiologia descobrir serão aplicáveis à 

Lingüística e esta se achará dessa arte vinculada a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Cabe ao psicólogo determinar 

o lugar exato da Semiologia. (SAUSSURE, 1995b, p.24)

6 - Para Roland Barthes entendeu que o significado das imagens dependeria necessariamente das palavras que as acompanham e que as 

imagens, em si mesmas, são insuficientes, já que o seu significado depende e varia com as palavras que a elas se associam. Por isso, ele 

concebeu a Lingüística como uma disciplina mais geral que a semiologia, pois constatou que “qualquer sistema semiológico se cruza com 

a linguagem”, negando aos outros sistemas semiológicos uma autonomia de significação. (Ver BARTHES, Elementos de Semiologia, Lisboa: 

Edições 70, 1989)
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tos-sígnicos. Paradoxalmente, porém, Barthes vai afirmar que as palavras são fascistas, mas ele não 

soube se libertar desse fascismo. Uma visão mais aristotélica do processo de linguagem, ou seja, mais 

naturalista, permitiria arrombar as paredes da armadura do verbal imposta ao pensamento de modo 

secular e abriria janelas para outras visões do nosso entorno, indo ao encontro de imagens naturais e 

mais virgens e até mesmo das imagens híbridas. 

O signo semiótico, nas esteiras de Peirce, embora não tenha conseguido ainda derrubar as 

paredes do nominalismo medievalista para impor um processo de signagem mais amplo, entendeu a 

percepção/cognição e interpretação de mundo como um processo relacional entre o objeto, o signo e 

o interpretante. Para ele, o intérprete7 não faria parte dessa tríade. Assim, há a visão antropocêntrica 

da linguagem, própria de quem continua vendo seu entorno pelo buraco da fechadura do verbal, e a 

percepção relacional do signo, objeto e interpretante. A primeira e mais simples operação do cérebro é 

7 - Peirce entendia semiótica como sinônimo de lógica. Na Grécia antiga, lógica não era ciência; ela não tinha como objetivo o conhecimento 

empírico ou teórico, mas sim, ser um organon, ou seja, um instrumento que ajudaria a pensar com correção, sendo, portanto, necessário à 

correta estruturação do pensamento. Em carta, datada de 23/12/1908, endereçada à Lady Welby (1977:80), Peirce define signo como sendo 

algo que está determinado de tal modo por outra coisa (denominada seu objeto) e que determina de tal modo um efeito (ao qual denomino 

interpretante) sobre uma pessoa, que este último está, portanto, mediatamente determinado pelo primeiro. Interessa-nos, porém, o que 

ele acrescenta a essa definição: “acrescentei a expressão “sobre uma pessoa” como um suborno para Cérbero, porque perdi a esperança de 

tornar compreensível minha concepção, que é mais ampla [....]”. Ora, Peirce entendia o processo de semiose não restrito ao homem, mas 

ao universo. 
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apreender semelhanças existentes nos objetos do nosso entorno, o que Peirce chamou de iconicidade; 

em um segundo instante o cérebro relaciona ícones, formando índices; e, em um terceiro momento 

há uma operação mais complexa e cultural, ou seja, criar símbolos capazes de substituir ícones entre 

si. Na lingüística, esse terceiro instante é o primeiro, o que contradiz essa operacionalidade lógica 

de progressão de apreensão de mundo. É preciso perceber que os sons da fala humana, antes de 

serem objetos simbólicos, eram simples objetos sonoros, produzidos fora do sistema da linguagem. 

Naturalmente, os fonemas, ao serem selecionados naturalmente, foram construindo um sistema no 

seu próprio uso e por emergência, ou seja, de modo botton-up. Eles servirem para evitar a entropia da 

comunicação verbal e permitiram a socialização do sistema de linguagem. As seleções de signos, as 

convenções, bem como suas combinatórias, são produtos de uso e, portanto, são tácitas e não social-

mente produzidas de modo intencional. A transcrição gráfica dos sons da fala são objetos de design 

estilizados pelo tempo. As letras, de um modo geral, nasceram de desenhos diagramáticos de objetos 

de nosso entorno e que, paulatinamente, perderam seu contato com o signo original. Trata-se de um 
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processo de inferência sinequista8 de produção das cadeias semióticas. Essas cadeias permitem-nos 

fazer o caminho inverso: a partir do signo novo, que traz em si as marcas do(s) seu(s) signo(s) gerador 

(es), podemos reconstruir a sua história de vida. 

No discurso sincrético, portanto, a palavra é, em primeiro lugar, um objeto, sonoro ou gráfico. 

Seu processo de percepção/cognição e interpretação segue o mesmo parâmetro de um objeto do mun-

do factual ou real, ou dos signos que os representam em um discurso, como as manchas de tinta sobre 

um papel, como na fotografia, em que, por semiose9, uma imagem bidimensional representa um objeto 

tridimensional. Nosso cérebro se incumbe de completá-lo, devido nossas experiências anteriores com 

8 - Sinequismo é “a doutrina segundo a qual tudo que existe é contínuo” (CP 1.172); a idéia de que a continuidade do ser é uma condição para 

a comunicação (CP 7.572); “todos os fenômenos são de um único caráter”, consistem em uma mescla de liberdade e obrigação e tendem, 

teleologicamente, a aumentar a razoabilidade no universo (CP 7.570); a consciência tem uma dimensão material e social,sendo que esta 

se origina fora do sujeito individual (CP 7.575); a doutrina [...] segundo a qual os princípios da Terceiridade não podem ser completamente 

evitados” (CP 7.653) ou seja, as inferências; para Peirce, portanto, não há apenas um continuum entre os signos em cadeia, mas sim entre 

todas as mentes e o cosmo em expansão e mental e real apenas variariam em graus. Não somos homens, mas estamos homens, ou seja, a 

morte quebraria o sinequismo, ou seja, a continuidade. Todo novo traz em si algo do anterior e essa cadeia gera a evolução do cosmo e não 

apenas dos signos da linguagem. 

9 - João Queiroz tem entendido Semiose e Comunicação como um processo auto-corretivo, cuja dinâmica exibe uma irredutível relação entre 

Signo, Objeto, e o efeito que o Signo produz em um Intérprete, ou, simplesmente, Interpretante. Cf. Comunicação simbólica em primatas 

não-humanos: uma análise baseada na semiótica de C. S. Peirce Rev. Bras. Psiquiatr. vol.25  suppl.2 São Paulo Dez. 2003
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esses objetos. Podemos entender uma palavra no fluxo semiótico do pensamento: em primeiro lugar, 

ela é um ícone (semelhança) de si mesma; depois é que percebemos que ela é um índice (contigüida-

de) de outro objeto, que ela representa; percebemos, assim, que o primeiro instante, por acoplamento, 

faz parte do segundo. O símbolo sempre faz o terceiro instante, tido como um produto de inferência 

entre objeto e signo, chamado interpretante, ou signo novo. É este último estágio que facilita a comu-

nicação entre os falantes de uma língua qualquer, ao permitir a veiculação de uma base conceitual 

comum de uma idéia dada. Essa base advém da aprendizagem social desse signo, sem deixar de 

trazer em si, no entanto, o ícone e índices do objeto ora representado como parte do simbólico criado. 

A idéia de árvore, por exemplo, tem uma base comum (raiz, caule, folhas, flores e frutos), mas não é a 

mesma para um nordestino do agreste e um sujeito que só viveu no meio da mata na Amazônia. Esses 

instantes operacionais do signo são tão instantâneos que essa tríade é indecomponível e a diferença 

só se dá em termos de estudo e de predominância em determinados instantes de comunicação de um 

desses ângulos: se atentarmos à similaridade, temos os ícones; se dermos atenção à relação, temos 

os índices; mas se dermos atenção ao convencional temos os símbolos. Isso em um mesmo e qualquer 

objeto-sígnico. O que tentamos demonstrar aqui é que os signos trazem consigo as experiências co-

laterais, que cada sujeito viveu, de modo pragmático, em relação ao objeto nele representado, aliadas 

aos conceitos convencionais, na produção da significação total do mesmo. Esse processo de interação 

do homem com os signos-objetos não se resume ao signo verbal, já que não há linguagem verbal sem 
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relação com os objetos que experimentamos em nosso entorno; as abstrações nascem por inferência 

da percepção do factual e do concreto, de modo piagetiano10. É por semiose ligada a uma pragmática 

de vida, portanto, que as linguagens acontecem como inferências, abordando qualquer objeto, real 

ou imaginário, dentro de um contexto composicional, formando discursos. O signo semiótico triádico 

abrange em si, desse modo, todos os tipos de signos, inclusive os verbais, apreendidos, conhecidos e 

interpretados do mesmo modo que os não-verbais.

 

O discurso híbrido do Carlton

Os discursos híbridos impressos são simulacros do real. Se impressos, são simples manchas 

de tintas sobre uma folha de papel. Seu leitor não se encontra, portanto, diante de objetos reais, mas 

de seus representamens, em geral, um produto filtrado por uma intencionalidade comunicativa. Esse 

simulacro tende a iludir o leitor, a ponto do mesmo, ao ler o discurso, produzir leituras como: “vejo 

10 - Na construção do conhecimento, Piaget considera assimilação e acomodação e que o meio não provoca simplesmente o registro de 

impressões ou a formação de cópias, mas desencadeia ajustamentos ativos; os esquemas cognitivos não admitem o começo absoluto, pois 

derivam sempre, por diferenciações sucessivas, de esquemas anteriores. Haveria então um momento de aprendizagem da criança chamado 

sensório-motor em que o contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Depois surge, na criança, a capacidade 

de substituir um objeto ou acontecimento por uma representação, graças à função simbólica. Mas é de modo operatório-concreto que ela 

desenvolve noções abstratas (ver PIAGET J. e INHELDER, B.,1982.
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nesse discurso (fig. 3) uma mala, uma passagem de avião, uma bandeja com duas taças, uma garrafa, 

cartazes, um suéter, um isqueiro e um maço de cigarros”, embora ele esteja diante de papel e tinta. 

Nossa mente, que só trabalha com signos, aprendeu a lidar com simulações a ponto de perder a noção 

de defasagem entre o real e o simulacro. 

Nosso estudo de caso, portanto, vai tratar de um desses discursos. Ele foi encontrado na con-

tracapa da Revista Ícaro, distribuída gratuitamente nos aviões aos passageiros da Varig, em agosto de 

1998. Esse pormenor enunciativo já determina não só o público-alvo, ou seja, uma classe mais eliti-

zada de fumantes, como justifica o aparecimento nele de diferentes linguagens verbais como o inglês, 

o francês, o russo, o português. O tema gerador do mesmo por certo nasceu no slogan clássico do 

produto: ‘um raro prazer’. A partir daí a empresa publicitária DPZ (Duailibi Petit Zaragoza Propaganda) 

torna-se cúmplice da Souza Cruz, empresa que vende os cigarros Carlton. Esta delega voz àquela que 

recebe a missão de criar o discurso persuasivo em que Carlton apareça como um objeto hiper-real11, 

ou seja, visto apenas em seus ângulos positivos. Pode até ser verdade que esses publicitários, pes-

soalmente, condenem o uso desse produto, mas, como profissionais que são, terão de dizer o que a 

empresa contratante deseja. Eles passam a elencar os prazeres que podem envolver um passageiro 

11 - Conceito de Baudrillard para uma espécie de abolição do real não por destruição violenta, mas pela afirmação, elevação à potência do 

modelo. Todas as publicidades elevam o produto a um modelo sem defeitos e, portanto, hiper-real. (ver Baudrillard, Jean. Simulacres et 

simulation. Paris, Galilée, 1981).

fig. 03
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de avião: o prazer de viajar, de ler, de beber, de amar, de lazer como assistir uma peça de teatro e 

assim por diante. A partir daí, a estratégia de produção do discurso é encontrar objetos indiciais desses 

prazeres e introduzi-los no mesmo, tendo, como corolário de todos os prazeres, o raro prazer de fumar 

Carlton. A cena narrativa criada possui, desse modo, apenas objetos indiciais escolhidos para formar 

o eixo sintagmático do mesmo. No contexto dado, eles estão contaminados pela idéia isotópica do 

prazer e instigam o leitor a viver uma aventura cheia de prazeres. È possível, então, pelo “agora” dado 

no discurso, imaginar um antes e um depois do mesmo, construindo uma narrativa. Carlton, nesse 

contexto, seria uma espécie de adjuvante do herói-leitor, pois serve como passaporte para a realização 

da aventura sugerida no discurso. Aliás, nenhum discurso publicitário vende propriamente um produto, 

mas sim, momentos de satisfação e realização, um modo de vida; o produto anunciado serve como 

passaporte para a consecução de aventuras vitoriosas. O possuidor desse objeto é que se torna o 

protagonista principal das mesmas. Isso é provado pela falta de margem ou de moldura da foto feita no 

discurso ora enfocado. Ela não só provoca um efeito de sangramento (os objetos extrapolam o espaço 

fotografado) da maioria dos objetos do discurso, como introduz o leitor, ao segurar a revista na mão, no 

ambiente dado. Ilusoriamente, ele está dentro do contexto da aventura a ser realizada. Mas, tudo se dá 

como efeito de sentido, como produto da imaginação, pois, na verdade, não há nada disso acontecen-

do. É a simples presença estratégica dos objetos selecionados em uma sintagmática e combinados no 

paradigma dado que produziram todos os efeitos narrativos dessa aventura imaginária. 
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Sabemos que o ato de escrever uma narrativa verbal qualquer é um trabalho que permite o refa-

zer do mesmo. Certas palavras, por exemplo, podem ser substituídas antes de o discurso ser entregue 

ao seu leitor. Por certo, no discurso híbrido ora enfocado, dezenas de fotos foram tiradas com diferen-

tes objetos relacionados, até se conseguir o discurso ideal. É intrigante notar que apenas uma relação 

de objetos superpostos consegue produzir tantos efeitos de sentido (fig. 3 e 4). Na sua narratividade, 

vivemos a chegada de alguém que vai se encontrar com outra pessoa, possivelmente um caso entre 

amantes que não podem ser identificados. 

Passemos, agora, à decomposição do texto, com mais contundência. Ela nos leva a observar 

que o discurso é feito de camadas. A camada de frente é predominantemente feita com grafemas: o 

antidiscurso (fig. 3) do Ministério da Saúde; o slogan da empresa e a assinatura da agência de publici-

dade. Esses três discursos parecem ocupar o mesmo plano superior do discurso dos objetos fotogra-

fados. Eles foram superpostos a uma foto de uma série de objetos, que compõem a camada de fundo 

do mesmo. 

Nossa desmontagem começa, então, pelas camadas superiores. O primeiro objeto a ser retirado 

do texto foi o antidiscurso que acreditamos ter sido o último dos objetos a ser colocado no texto. Sua 

análise demonstra que ele funciona como um objeto estranho aos demais, pela forma, pela cor e pela 

sua estrutura horizontal em meio à presença dos outros objetos colocados de modo inclinado na foto 

fig. 04
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dada. A sua topologia, estrategicamente, não segue o padrão de colocação em texto dos demais obje-

tos ali existentes, pois as linhas de força do olhar desses objetos são inclinadas e direcionadas para a 

parte inferior direita da página impressa, onde se encontra o objeto realmente a ser lido com mais con-

tundência: o maço de cigarros. Essa estratégia desvia o olhar do leitor do antidiscurso. Aliás, o nosso 

olhar tende a adentrar o discurso pela mancha mais iluminada que existe no centro da página e depois 

escorrer pelas linhas de força dos objetos inclinados da esquerda para a direita e de cima para baixo. A 

presença de uma mancha mais escura na parte superior da imagem (a mala) funciona como um ante-

paro e impede que o olhar faça um percurso ascendente e saia da página pelo lado superior da mesma. 

O que se quer assegurar aqui é que a colocação dos objetos em cena, bem como a iluminação artificial 

dos mesmos, determinaria um caminho a ser seguido pelo olhar do leitor, na varredura do texto. 

O segundo elemento a ser retirado, em termos de desconstrução, coincidiria com o penúltimo a 

ser colocado no discurso, ou seja, a assinatura da empresa publicitária, sigla que aparece na superior 

esquerda da imagem (fig. 4). Essa assertiva deve ser tomada aqui como uma possibilidade e não como 

certeza absoluta, já que poderíamos optar antes dela pelo slogan, em termos de ordem de decompo-

sição do texto, já que ambas se encontram no mesmo plano de produção do discurso. O significado 

dessa assinatura é uma espécie de autopublicidade da empresa DPZ que deixa entrever a idéia: “quem 

quiser ter uma publicidade tão bem feita quanto esta, procure-nos”. 
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fig. 05
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O slogan Carlton. Um raro prazer. Qualidade Souza Cruz (fig. 5 e 6 ) deve ter sido o antipe 

núltimo dos objetos ali colocados. Trata-se de um conjunto sucinto de idéias afirmativas em orações 

nominais. O ponto final determina que essas assertivas são categóricas e indiscutíveis. Carlton é o 

actante12 que se destaca no mesmo, pois ele inicia a narrativa, sendo introduzido nela de modo consa-

grador, pois suas qualidades são positivas e exaltadas na oração seguinte. Ele tem origem nobre, pois 

é produto da Souza Cruz. Essa idéia de nobreza vai ser confirmada depois na ancoragem dos brasões 

que aparecem como adereço em alguns objetos dados no discurso (fig.7).

Chegamos, então, a foto dada. Ela é formada de objetos caoticamente dispostos e superpostos. 

Eles se imbricam, ora deixando ver parte do seu corpo ora escondendo-se. Esse pormenor sugere um 

jogo amoroso e intrínseco à mensagem, pois suas personagens não desejam ser identificadas. Como 

o processo de leitura semiótica do texto híbrido é detetivesco, servimo-nos de uma lupa para perce-

ber gelo (fig. 8) ainda não derretido dentro do copo de bebida, o que sugere temporalidade, ou seja, 

o encontro desses amantes está acontecendo agora, em concomitância ao ato de leitura do mesmo. 

Essa imagem em zoom também nos mostra uma garrafa de bebida francesa “framboise” de alto teor 

12 - Entendemos que todo objeto existente no discurso híbrido funciona como um personagem cumprindo uma performance. Isso já acon-

tece na fábula clássica em linguagem verbal em que os objetos da natureza ou do mundo animal podem ser antropomorfizados. No discurso 

ora enfocado, essa antropomorfização é nitidamente notada na desconstrução da imagem, pois uma das mangas do suéter segura o isqueiro 

e a outra o maço de cigarros. 
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alcoólico e duas taças. 

Continuemos a decompor a foto, seguindo o mesmo critério anterior de fazer o caminho inverso 

da produção da mesma. Entendemos, assim, que o último objeto colocado na foto foi o isqueiro, se-

guido do maço de cigarros (fig. 9 e 10). Esse isqueiro é dourado e isso nos leva à idéia de requinte e 

riqueza, uma das mais iterativas no texto. Essa idéia também está presente, por exemplo, no maço de 

cigarros. Sua mancha vermelha é o ícone de uma gravata borboleta, contornado pela cor dourada e 

em alto relevo. Além disso, o brasão que aparece sobre a parte superior esquerda do maço de cigar-

ros, também traz em si esse índice de nobreza: a mesma gravata vermelha do logo com uma coroa e 

filigranas douradas ao seu redor. A forma do isqueiro, com um corpo estriado, permite ao leitor ter uma 

leitura tátil do mesmo. A posição dos dois objetos no texto é estratégica: eles estão ao alcance da mão 

direita do leitor. O maço de cigarros está aberto e à disposição do leitor. O fato de nenhum deles ter sido 

fumado ainda sugere, não só a rapidez dos acontecimentos entre os amantes, mas também, que esse 

ato vai ser o corolário de todos os outros prazeres. Como cada um desses objetos está sobre uma das 

mangas do suéter, esse ato antropomorfiza (fig.10) esse suéter: ele segura esses objetos em cada uma 

das “mãos”, tal qual o faz um fumante. Outro detalhe é o nicho aconchegante que o suéter prepara para 

esses objetos, sendo que o maço de cigarros ocupa exatamente o lugar onde se encontra o coração 

no corpo humano. O suéter (fig.11) é amarelado e foi despojado, dando a sensação de mudança de 

temperatura, de calor no ambiente, como confirma o gelo nas taças, como já vimos aqui. 
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fig. 15

fig. 16

fig. 17

fig. 18
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fig. 20

fig. 21

fig. 22
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Continuando a desmontagem, retiramos esse suéter do texto (fig.12) e encontrarmos sob ele, em 

um mesmo plano, um óculos, uma bandeja com dois copos e uma garrafa de bebida, tudo ultrapassado 

por uma luz que adentra o ambiente, vinda da direita do texto. Outra luz, porém, adentra o ambiente 

vindo de encontro ao suéter, demonstrando a presença da artificialidade na iluminação do texto. Como 

o homem tende a reproduzir no nível profundo de seus discursos certos traços ancestrais, como a bus-

ca do parceiro sexual, a fuga ao predador e a busca da caça, vemos aqui o lado erotizado do discurso 

dado (fig. 13 a 16): a garrafa é cilíndrica, tendo duas taças de cristal sob a sua parte inferior, (metáfora 

do órgão sexual masculino), em meio às estrias arredondadas da bandeja de prata, além da posição 

das pernas abertas dos óculos, por onde penetra a sombra da garrafa (metáfora do ato sexual). 

Se teorizar é dar a ver, diríamos que é possível perceber essa ancestralidade de modo mais ou 

menos nítido, em todos os discursos humanos. No discurso da publicidade, por exemplo, o objeto a ser 

adquirido não é só um meio de conquista do parceiro sexual, como serve para vencer o concorrente, 

ou mesmo de buscar um meio de se alimentar de modo material ou espiritual para sobreviver. Poderí-

amos nos alongar na análise desses objetos, como o requinte que os óculos de tartaruga dão ao texto, 

ou mesmo a indefinição da pessoa que o usa, já que ele serve tanto a um ser masculino quanto ao 

feminino. Na verdade, estrategicamente, o discurso não faz a definição desse pormenor, já que Carlton 

serve tanto ao homem, quanto à mulher e qualquer um deles pode ser o protagonista da aventura dada. 

É preciso ressaltar que a presença de duas taças nesse contexto foi fundamental para sugerir a leitura 
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de um encontro entre duas pessoas. Podemos imaginar tanto a chegada ou a partida de alguém a um 

encontro amoroso, devido aos indícios que os objetos do texto nos permitem fazer. 

Retirados os objetos dessa camada, encontramos a próxima, composta por um cartaz anuncian-

do uma peça teatral: “O fantasma da Ópera” (fig.17), com grafemas góticos, manuscritos em inglês. 

O requinte continua representado nessas letras e no brasão que aparece sobre esse cartaz. Ele nos 

remete á idéia de pessoas cultas, de bom gosto e as publicidades dos cigarros Carlton sempre esti-

veram ligados à arte. Retirado esse cartaz, deparamos com um conjunto de objetos empilhados na 

parte esquerda superior. Sua desmontagem demonstrou a existência de uma passagem de avião, um 

passaporte, uma revista e um convite do Balé Bolshoi (fig. 18). A unidade desses objetos nos remete 

à idéia de uma só pessoa como viajante. A passagem é da Britsh Airlaine (fi.19); o passaporte, por 

sua vez, é de um latino, descoberta feita com a ajuda de uma lupa, na leitura da palavra passaporte, 

terminado com “e” (fig. 20 e 21). Chegamos, então, a uma revista (fig. 22) entreaberta, cujo conteúdo 

não podemos desvendar com evidência. Mais uma vez, com o uso da lupa (fig. 23), conseguimos ler 

“spring/summer” na orelha esquerda da mesma e cifras de valor na esquerda, além de duas inscrições 

de países diferentes, possivelmente Alemanha e Itália. À primeira impressão é de uma revista de mo-

das, mas não se pode dar a essa interpretação certeza absoluta. A sua presença torna mais complexa 

a identificação de seu dono, levando nossa imaginação a supor os mais diferentes tipos de usuários da 

mesma. O quarto objeto colocado desse conjunto é o convite do balé Bolshoi (fig. 24-25). É mais um 
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índice de cultura, de requinte, de riqueza e de bom gosto. O penúltimo objeto de análise corresponde-

ria, no ato de produção, ao segundo objeto colocado em cena: a mala Louis Vuitton (fig. 26 a 28), índice 

de requinte e luxo de uma grande marca internacional, e que também acaba por não definir o sexo 

do seu usuário. Alguns detalhes chamaram nossa atenção como a falta do trinco na fechadura dessa 

mala, indicando que a mesma está aberta. O fato não apresenta seu conteúdo, dando margem a mais 

um vôo da imaginação do leitor (fig. 27). Além disso, a imagem da flor-de-lis do logo de Louis Vuiton 

(fig. 28-29), indica a nobreza francesa. A forma da flor é iterativa com a estrela da Souza Cruz e com o 

desenho do pano de fundo da foto. Assim, chegamos ao primeiro objeto colocado em cena: o pano de 

fundo (fig. 30): um lençol de seda. Ele encobre um objeto que não pode ser desvendado: uma mesa? 

uma cama? Como a foto mostrou-nos apenas uma pequena parte do mesmo, esse fundo foi recons-

truído e seu design e cor confundem-se com a estampa do pano da mala da Louis Vuiton (fig.30-31). A 

decomposição, assim, mostrou o ponto de partida da produção do discurso dado.

Muito ainda teríamos a dizer dos discursos aqui enfocados, mas nossa pretensão não é esgotar 

a análise, mas sim, dar a ver um modo de análise do discurso híbrido. Seus autores, ludicamente, 

jogam com o leitor, ao mostrar e esconder dados para instigar a imaginação do leitor. Acreditamos 

mesmo estar aqui diante de um novo tipo de literatura: a literatura da era do consumismo, feita com 

hibridismo de linguagens, intertextualidades, busca do imaginário pelo ficcional, metáforas feitas por 

imagens e assim por diante. Afinal, as novas tecnologias estão exigindo novas linguagens e o discurso 
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híbrido parece ser aquele que mais tem caracterizado essa nova era. Ela está permitindo a produção, 

veiculação e manipulação de imagens com tanta facilidade que o verbal tende a perder espaço na 

mídia que se comunica com diferentes públicos, inclusive os analfabetos. A imagem, mais do que nun-

ca, tomou as folhas do jornal que teve que se render a essa nova era. Os discursos passaram a ser 

plurilíngües e multimidiáticos, embora seja verdade que cada suporte exige uma linguagem própria. 

Isso, porém, não vai evitar que elas se contaminem e se modifiquem com contundência. A internet está 

fazendo uma divisão entre a era da comunicação feita de informação e a era do sonho feita da fantasia 

e da imaginação. É esse o espaço ocupado pelas histórias, discursos híbridos narrados em DVDs, cha-

mados de storytelling. Essa é a grande febre dos norte-americanos, principalmente. Eles usam vídeos 

para contar o cotidiano com hibridismo de linguagens, verbal e não-verbal. 
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Sobre tecnologias audiovisuais,  
materializações e desmaterializações

Bernadette Lyra

Pela parte que me toca, gostaria de ter vivido 

mais localmente durante os últimos anos...

o que quero dizer com vida local seria uma vida 

em que meu corpo pudesse estar presente no 

que minha mente estivesse a experenciar.

(Hans Ulrich Gumbrecht)

Quem, no dia-a-dia, já não se habituou ao uso de imagens e sons tão “próximos”, tão “reais” em 

sua materialização quanto outros prodígios das tecnologias? Ainda resta alguém que duvide que essa 

parafernália sonora e imagética tele-tecnologica, além de reduzir os esforços e os gastos na nossa vida 

profissional, garante informações valiosas e enriquece a nossa vida privada? Essas e outras questões 

parecem banais, diante das experiências comunicativas fornecidas pelos recursos comunicacionais 

que, hoje, permeiam a vida de todos. Mas, será que, diante deles e para além deles, não se vislumbra 

uma espécie de melancolia por algo que, talvez, tenha desaparecido e que não sabemos muito bem 
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de que modo nomear? 

Em primeiro lugar, quero considerar que, nesta civilização contemporânea, o que existe é uma 

estranha percepção de domínio de tempo e do espaço, acentuada pela “presença” que, através dos 

sons e das imagens, nos é fornecida pelos meios tecnológicos da comunicação. 

Em uma bela manhã de verão em São Paulo, faz calor e eu me ponho diante da câmera do com-

putador, teclando uma mensagem para alguém que, na pequena tela, me aparece tremendo de frio no 

inverno gelado dos Estados Unidos, a escutar uma cantora de jazz. Se eu estiver me correspondendo 

com alguém no Japão ou na China, então, além do frio do outro hemisfério, meu interlocutor que está 

com as luzes acesas, pois é noite em Tókio ou Pequim, pode saber imediatamente que eu desfruto do 

sol que entra pela minha janela e ouço um sincopado samba. Assim, por esse efeito mágico concedido 

por uma diminuta aparelhagem de reprodução de imagens e de sons, eu e meus parceiros de comu-

nicação passamos a existir em um espaço comum garantido e certificado. Esse espaço não apenas 

se encontra comprimido e reduzido, mas também nivelado, dentro das perspectivas diferenciadas de 

tempo.

Uma segunda coisa que desejo abordar é a “parada” corporal, que acontece nesse tipo de ação 

comunicativa, pois, nela, a mente se move com mais rapidez que o corpo.
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Quando Mc Luhan elaborou sua conhecida máxima que diz que os meios de comunicação são 

extensão do homem, por certo não previa que o mundo chegaria a um estágio em que as tecnologias 

de contato estariam dissociando a corpo e a mente, partindo o ser humano em dois. Assim, ao contrário 

do que possa ser deduzido da frase famosa, cada vez mais, os meios de comunicação estão sendo 

uma extensão não do corpo e sim da mente.

Teoricamente, essa separação entre corpos e mentes se constituiu em um dos vícios do pensa-

mento dominante em nossa cultura ocidental, tendo desembocado naquilo que Hans Ulrich Gumbrecht, 

em seu livro Corpo e Forma, nomeia por “campo hermenêutico” (Gumbrecht, 1998)

Gumbrecht é um crítico feroz desse campo, por ele sintetizado em quatro premissas:

a) a tarefa de atribuir sentido aos objetos cabe ao sujeito, que é, ele mesmo 

a origem do sentido;

b) na tradição cartesiana que fundamenta a hermenêutica, é o espírito o que 

de fato imposta à comunicação e à auto-referência humana;

c) o espírito é o legítimo condutor do sentido;

d) o corpo serve apenas de instrumento que articula ou oculta o sentido. 
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Contra essas premissas, Gumbrecht articula toda uma teoria da importância das materialidades 

na comunicação, o que envolve teorizar sobre um campo não-hermenêutico.

A teoria das materialidades na comunicação representa um dos mais importantes esforços no 

intuito de superar a dicotomia evidenciada quando as formas da comunicação passaram a excluir o 

corpo tanto quanto possível, desde a disseminação do livro impresso até os mais extremados avanços 

tecnológicos que permitem dispositivos capazes de reproduzir o mundo natural em suas minúcias, 

com, por exemplo, o Second Life.

É ainda Gumbrecht quem articula: “Talvez o ´medo do cinema` nos primeiros tempos) não fosse 

senão a frustração do espectador, ainda mais intensa por nunca possuir aqueles corpos que estavam 

tão perto, por nem mesmo poder tocá-los” (Gumbrecht, op.cit, p.131).

Se, para alguns pesquisadores contemporâneos, já se torna inadmissível e angustiante pensar 

um divórcio entre mentes e corpos, que dizer, então, da sensação de que, cada vez mais, acontece um 

vácuo entre esses dois constituintes no modo imagético com que se configura o universo da comuni-

cação atual? 

Os meios de comunicação tecnológicos de agora provocam, inevitavelmente, um fenômeno 

curioso em que os corpos ficam quase inertes, de um lado, ao mesmo tempo em que as mentes pas-
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sam por experiências ativas, do outro. 

O que é comum a todas as situações das quais me queixo tão 
ruidosamente é a crescente separação, por um lado, entre os 
corpos e as coisas percebidas e experimentadas pela men-
te, e, por outro lado, relativamente à localização dos corpos 
como base das percepções experiências da nossa mente. Há 
uma separação espacial cada vez que maior dos corpos re-
lativamente a outros corpos ou coisas, que produz a impres-
são de uma cada vez maior distância existencial entre nosso 
próprio corpo e nossa própria mente. Gumbrecht, p.51 2007.

Essa perda da imediatez, essa impressão de distância, generalizada com o aumento crescente 

das tecnologias comunicacionais, acomete, de modo particular, a qualquer um que se encontre diante 

dos “refazimentos” do mundo, criados pelos meios audiovisuais.

É verdade que ninguém, em sã consciência, lamentaria a perda de presença trazida pela situa-

ção da comunicação e da cultura, na contemporaneidade. Pelo contrário. São inúmeras as vantagens 

que as tecnologias atuais trouxeram para a humanidade e para as existências de cada criatura. Graças 

às tecnologias atuais, podemos perceber um número de fenômenos imenso acontecendo a nosso re-

dor; ter maior consciência do que se passa em volta de nós, e velozmente, nos posicionarmos no meio 
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ambiente. Além disso, não são poucos os privilégios passíveis de serem usufruídos, os quais, de outra 

forma, ficariam muito caros ou difíceis de conseguir. 

Estaríamos sendo ingenuamente “des” racionais se negássemos que as tecnologias contempo-

râneas da comunicação e da informação democratizaram a complexidade do mundo natural, colocan-

do-o ao alcance de todos.

O que, na verdade, quero argumentar é que essa perda de presença, promovida pela quase des-

materialização corporal e pela reposição do mundo natural por sons e imagens tecnologizados, signifi-

ca, também, um banzo secreto por algo que fica de fora na experiência provocada pela comunicação.

Banzo é um termo africano usado para designar o estado irreparável de melancolia que atacava 

os negros, quando, na diáspora, se lembravam do modo de vida na terra natal, de onde foram arran-

cados pela brutalidade dos comerciantes de escravos. Assim, banzo é mais que saudade, mais que 

nostalgia. É uma mistura mortal desses dois elementos. 

Mas, antes de tentar explicar em que consiste, para mim, esse banzo que considero inseparável 

da civilização decorrente das práticas tecnológicas audiovisuais de agora, quero deixar bem claro que, 

de uma forma ou de outra, há longo tempo, ele já vem deixando rastros no pensamento teórico que 

circula na área.
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Vou dar um exemplo calcado nos estudos sociológicos que, na década de 30, começaram a dar 

contorno aos próprios estudos da comunicação. 

Quem não se lembra da frustração que transparece na obra de Max Horkeheimer e Theodor W. 

Adorno, da Escola de Frankfurt, quando esses dois pensadores lamentam o avanço dos meios tecno-

lógicos como “formas daninhas”, capazes de danificar os sistemas das relações humanísticas? 

Herdeiros de uma formação burguesa e de um gosto disseminado pelo eruditismo intelectual, 

Horkeheimer e Adorno já deixavam transparecer em seus estudos um sentido “nostálgico” de que, com 

a chegada dos meios audiovisuais que democratizaram, irremediavelmente, as formas de cultura, algo 

começava a escapar ao controle dos “mestres do conhecimento” e se escoava por entre aquilo que 

eles consideravam as “estultices” das massas. 

De algum modo, esses pioneiros dos estudos dos efeitos das tecnologias audiovisuais da co-

municação na sociedade adivinhavam que nada mais poderia “ser como antes”. Talvez, até mais que 

o temor provocado pelo papel dessas tecnologias na ascensão de Hitler, eles se desesperassem ao 

pressentir que a progressiva perda da imediatez, delineada em especial desde a invenção do rádio, da 

fotografia e do cinema, representava uma perda do controle sobre a totalidade. Ou seja, os eruditos 

perderiam o domínio sobre o conjunto dos conhecimentos que, antes, davam status aos seres mais 

“cultos”, conferindo-lhes o poder de escolher e valorizar as práticas culturais que poderiam ser ou não 
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transmitidas à chamada “massa inculta”. 

Nesse contexto prepotente, alguns eruditos esqueciam, inclusive, que na comunicação mediada 

pelos meios massivos ocorre uma situação fragmentária e sem garantia de que os efeitos na recepção 

sejam aqueles desejados pela fonte ou pelo emissor. Mas, isso é outra história. 

O que interessa a este estudo é a nostalgia, a necessidade de recuperar algo que persiste, so-

bretudo, na Teoria Estética, de Adorno.

 Quem sabe, o motivo dessa nostalgia fosse ainda mais egoísta? Talvez, o pavor de dividir, de 

modo tão rápido, tão descontrolado e tão desmistificado, o conhecimento do mundo com todas as ou-

tras criaturas fosse uma ferida secreta para esses pensadores. Além disso, conhecer dá prazer. Quem 

sabe, ainda, se as alegrias de viver que possam ter experimentado diante do gozo proporcionado pelas 

tecnologias audiovisuais não incomodaram os intelectuais de esquerda, que sempre se sentem poten-

cialmente culpados diante da miséria e da dor social?

Espero que esteja posto que as três considerações acima – o medo de perder o domínio dos 

saberes, o horror de dividir os bens culturais democraticamente com todos e a culpa pela admissão de 

que os avanços tecnológicos traziam inegáveis alegrias e promoviam experiências gozosas de conhe-

cimento, a serem experimentadas – dizem respeito àquele algo que alguns intelectuais de esquerda, 
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nostalgicamente, achavam que estava se perdendo diante da explosão do uso das tecnologias da 

comunicação no século XX. 

Mas, nada disso se compara àquele banzo de que antes falei, provado e provocado pelas tecno-

logias audiovisuais atuais, que está mais além das preocupações de alguns iluministas.

Não é temerário afirmar que os melhores acertos teóricos sobre essa sensação de perda este-

jam em um grupo de pesquisadores que, a partir de uma reabilitação das questões das materialidades 

na comunicação, esteja preocupado com esse universo de desmateralizações construído pelos meios 

tecnológicos audiovisuais e seus efeitos sobre as sensibilidades e sociabilidades de hoje. 

Acima de tudo, seria ridículo se alguém tentasse argumentar a favor de um retorno a um tipo de 

vida mais “materializado”, sem as tecnologias contemporâneas avançadas. Seria mais. Seria impensá-

vel viver no mundo sem celulares, MSN, e-mails, TV digital, Internet etc. 

O mais provável, então, é que as sociabilidades e sensibilidades de agora se acham construídas 

na idéia de perda e se aproximam de uma espécie de “saudade” do corpo, imposta pela brecha que as 

tecnologias avançadas, continuadamente, estão a cavar entre o corpo e a mente, possibilitando que se 

entenda uma situação de exclusão, quando a mente exclui o corpo, ou vice-versa.

Como em toda e qualquer situação dicotômica de exclusão, permanece a sensação de que 
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“alguma coisa está fora da nova ordem mundial” – como diz a música de Caetano Veloso. Ou de que 

alguma coisa está incompleta. Fica o sentimento incomodativo de não estar no todo.

Não há cura para isso no mundo composto de imagens e de sons da contemporaneidade. Nesse 

universo construído por materializações e desmaterializações, estamos condenados a conviver com 

esse banzo de algo para sempre perdido.
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Inscrições renascentistas sob a “pele” barroca: 
uma leitura de Prospero’s Books, de Greenaway

Denise A. Duarte Guimarães

Quando o cinema contemporâneo incorpora fragmentos da literatura, do teatro, da fotografia, da 

pintura, da escultura, do rádio, da televisão, etc., verifica-se uma ampla apropriação de códigos que 

cria , segundo Nelson Brisac Peixoto,

(...) múltiplas interpenetrações possíveis - processos de inter-
ferência, mistura e incorporação (...). Aquilo que se troca, que 
se desloca, num sentido e no outro. O cinema contemporâneo 
integra a tal ponto elementos de linguagem do vídeo que te-
ria se convertido, globalmente, num “efeito-vídeo”. (Peixoto 
apud PARENTE, 1993, p. 244)

Esse efeito-vídeo pode ser visto como tipicamente pós-moderno, na chamada era cibernética 

que se caracteriza pelo hibridismo, ecletismo e sincretismo, sendo marcada por uma estética do frag-

mentário e da transição, como diz o autor: “(...) Todos esses movimentos têm seu espaço no vídeo, na 
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imagem eletrônica. O vídeo assimila todas as outras imagens, permite a passagem entre os suportes, 

a transição entre pintura, fotografia e cinema.” (ibid, p. 243)

 Eu diria que também o cinema tem emprestado sua substância às novas tecnologias da ima-

gem, ao mesmo tempo que delas se apropria. O cineasta britânico radicado na Holanda, Peter Gree-

naway foi um dos primeiros cineastas a tornar visível uma radical manipulação das imagens em movi- tornar visível uma radical manipulação das imagens em movi-

mento, sob a perspectiva de uma experimentação exacerbada. Em muitos de seus filmes, utilizando-se 

das tecnologias eletrônicas, o diretor insere diversos quadros na tela, diversas molduras que se inter-

penetram e se superpõem, servindo-se da estocagem maleável de elementos e da computação gráfica 

para uma realização estética. 

Desenvolver reflexões sobre o hibridismo da obra cinematográfica de Peter Greenaway significa 

tentar contemplar possibilidades de enxertos  das mais variadas técnicas já existentes para a expres-

são de intertextos viabilizados pelos novos suportes. Significa ainda, investigar como, ao apropriar-se 

dos recursos multimidiáticos, Greenaway cria um cinema de referências, de citações, de recriações 

paródicas, no contexto polifônico de seus filmes, regidos pelo experimentalismo cênico, teatral, operís-

tico e pictórico. 

É o que meu artigo propõe-se a fazer, tomando como objeto de estudo seu filme de 1991, 

“Próspero´s Books”, traduzido no Brasil como “A última tempestade”. Mesmo sabendo ser ainda tecno-
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logicamente inviável na época, o diretor procurou fazer algo absolutamente diferente (como afirma em 

várias entrevistas), acoplando ao seu filme recursos tidos como televisivos e/ou próprios do videoclipe, 

sem perder de vista as possibilidades estéticas de uma reinvenção do cinema.

Contudo, em função da vasta intertextualidade e da complexidade do filme, em sua contínua 

transposição de ferramentas das artes visuais para as técnicas eletrônicas, este estudo pretende ser 

apenas um exercício do olhar e não tenta contemplar, obviamente, toda a plenitude da obra do diretor 

inglês. 

Efetuo um recorte no vasto universo pictórico transcriado na tela, procurando perceber, sob a 

profusão barroquizante que compõe a narrativa fílmica, um lugar de passagem, onde o codigo pictórico 

renascentista deixa-se entrever. Nesse entre-imagens, quadros paradigmáticos do Renascimento são 

recriados no filme, sob a “pele” barroca que o reveste. Trata-se de uma espécie de coincidentia opposi-

torum, de carater pós-moderno, que vai integrar dois estilos antitéticos em sua essência: Renascimento 

versus Barroco.
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Palimpsestos e o poder demiúrgico do verbo

O filme é composto da “descrição/recriação” de 24 livros de caráter fantástico ou misterioso, atra-

vés dos quais o protagonista consegue construir uma civilização mágica, feita de espelhos e povoada 

de espíritos, em uma pequena ilha. Ao dar vida a estes compêndios, bestiários, tratados e inventários, 

graças aos recursos multimidiáticos, a época barroca da peça de Shakespeare (início do séc. XVII)  é 

recriada.

Muito se tem refletido e escrito a respeito do neobarroco contemporâneo e seus reflexos na 

obra de Greenaway. Sabe-se que a mistura inclusivista de estilos da pós-modernidade transforma o 

artista em intertextualizador, ou seja aquele que dialoga ininterruptamente com as diferentes mídias e 

com os estilos e obras artísticas pré-existentes, agregando  sua vivência particular -  de um sujeito de 

identidade mutante, contraditória, fragmentária - às representações culturais oferecidas pela mídia e 

pela cultura.

A aparente impureza estilística é o efeito pretendido por estas citações, apropriações, recortes 

paródicos e procedimentos similares, regidos pela  lógica das inclusões. Verifica-se a adesão a uma 

estética da indefinição e do excesso, ou a uma retórica neobarroca, que permite ao cineasta recorrer a 

um número excessivo de imagens, à superposição e à colagem,  além de exporar, como num palimp-

sesto, as  representações visuais e verbais mistas. 

Fig. 1 – Frame do filme “Prospero´s Books” 
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Trata-se de um jogo interminável de enigmas, um labirinto de signos em primeiridade: imagens 

em movimento, cores, formas, objetos, gestos e ações. Nada  é aleatório, todos os detalhes são abso-

lutamente funcionais, mesmo um objeto quase imperceptível na tela ou aquele vocábulo quase ilegível.

Diante de imagens deste tipo, o julgamento perceptivo passa a ser um índice do percepto que 

nos obriga à abdução, à descoberta, à revelação das camadas superpostas. Poder-se-ia falar da ima-

ginação em aberto, relembranças, combinações inusitadas, num jogo de retomadas e  de desloca-

mentos. Um texto sob o outro, um texto pelo outro, o empréstimo como citação, tudo tão belo quanto 

falso - o que me leva aos conceito de palimpsesto, estudado por Michel Butor, Jan Starobinski, Gérard 

Genette, Michel Schneider, entre tantos outros teóricos contemporâneos. 

Genette (1982) sistematiza uma classificação minuciosa sobre os palimpsestos. O autor observa 

cinco tipos de relações “transtextuais” como uma relação de coprésence entre dois ou mais textos ou 

a presença de um texto dentro de outro texto: 1- intertextualidade: conceito depurado dos estudos de 

Júlia Kristeva; 2 – paratextos: relação explicita com títulos, sub-títulos, prefácios, epígrafes, etc.; 3 - me-

tatextualidade :comentário sem citação da obra; 4 - hipertextualidade: relação do texto B com o texto A. 

O hipertexto é, para o autor, todo texto derivado de outro por uma transformação, lembrando ainda que 

o mesmo não deixa de ser um arquitexto, um paratexto, uma alusão e um metatexto. 

Para Genette, todas as obras na literatura são hipertextuais ou trabalham com hipertextos, in-

 Fig. 2 – Frame do filme
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cluindo a leitura como um operador hipertextual. O teórico refere-se ainda a uma quinta categoria: 

arquitextualidade ou relação implícita de paratextualidades.

Em termos de estética (neo)barroca, seria possível identificar na expresssão das imagens sob as 

palavras  uma verdadeira  coincidentia oppositorum, uma vez que, segundo Michel Schneider, “Textos 

primeiros inexistem tanto quanto as puras cópias; o apagar nunca é tão acabado que não deixe ves-

tígios, a invenção nunca é tão nova que não se apóie sobre o já-escrito.” (SCHNEIDER, 1990, p. 71)

No entanto, um olhar atento sobre a obra “Prospero´s Books”, como um todo, leva a perceber, 

sob a profusão barroquizante que compõe a maioria absoluta das imagens do filme, um lugar de pas-

sagem, onde o codigo pictórico renascentista se deixa entrever, no jogo de re/des/velamento do imagi-

nário da Renascença. Trata-se de um procedimento típico das propostas estéticas pós-modernas, em 

sua predileção por formas ecléticas , disjuntivas e paródicas.

A ligação entre as duas épocas torna-se irrefutável, diante da ambivalência cultivada pelo cine-

asta, tanto na ruptura técnica com os modos contemporâneos de fazer cinema, quanto na composição 

deliberadamente intertextual,  que vai redimensionar a semiose fílmica, impondo-lhe um diálogo cons-

tante com as demais artes. Esse diálogo intextextual torna-se flagrante na recriação do universo pictóri-

co acentuadamente barroco, com suas ambivalências e seus processos de inversões. No entanto, ins-

crições imagéticas renascentistas vão sendo percebidas nesta coincidentia oppositorum multimidiática 
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que é o filme de Greenaway: um cinema mais interessado na tensão que é sustentada pelo culto dos 

opostos, que se aproveita da cumplicidade do chiaroscuro para criar suas armadilhas intersemióticas.

Mesmo entre as confluências e as bifurcações, há uma estabilidade que pode ser compreendida 

como um ponto de ordenação do acúmulo de textos que se sobrepõem palimpsesticamente. A um só 

tempo caos e ordem se confluem e, neles, as bifurcações, assim como as semioses, aparecem. Des-

se modo, o fio narrativo dá lugar a um mosaico aparentemente desconexo de textos  inscritos sobre 

imagens, que pulsam polifonicamente uma sucessão de vozes (Bakhtin, 1993), de apropriações e 

citações, que permitem o deslizamento (glissement) de sentidos, de que fala Roland Barthes (1973).

Logo no início do filme, aparece um livro chamado “Inventário dos Mortos”, que se refere aos 

seres humanos realmente mortos, mas também faz uma alusão simbólica aos tidos como mortos e que 

precisam libertar-se  dos ressentimentos, das mágoas e dos atos passados, para não se perderem num 

sono mortal. Diz o protagonista: “Neste livro está contido o nome de todas as pessoas que já viveram 

neste mundo. O primeiro é Adão e a última é Suzana, esposa de Próspero.” (Fala do filme)

A visão emblemática da esposa morta torna-se atraente ao leitor de Shakespeare, pois  con-

segue captar, simultaneamente, tudo o que é onírico e tudo o que há  de real, no drama daquele ho-

mem que condena  e que também perdoa,  em nome da justiça, refletindo assim  o  drama de todos 

os homens. Naquela atmosfera sonambúlica, todos os personagens estão imersos numa espécie de 
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letargia, de torpor, de sono que se aproxima da morte. Mas  esta é a condição humana, na fala de 

Próspero citando Shakespeare: “Somos da matéria que são feitos os sonhos e nossa pequena vida se 

completa com o sono.” Lembrando que a morte, no sentido esotérico, simboliza o processo  iniciático 

que abre  o acesso ao reino do espírito, posso afirmar que todos naquela ilha, tendo sido vítimas de 

um naufrágio, morreram simbolicamente. Todos são tidos como mortos, estão perdidos  em sombras  

e devem “acordar”. 

Por outro lado, o tema da morte como a única certeza barroca diante da instabilidade das coisas 

do mundo, está representada na cena/quadro de Suzana morta principalmente nos detalhes simbólicos 

das pérolas e das flores. 

Além das relações entre o filme e a peça que lhe serve de base, as referências  à História da 

Arte, as passagens mitológicas e históricas configuram-se  em poderosas imagens intertextuais, que 

encontram na arte multimídia  uma espécie de  “moldura”  estética do filme. Destaque-se a utilização 

explícita dos recursos eletrônicos e digitais, na expressão da simultaneidade de planos, as superposi-

ções de imagens e de falas (ecos e imagens acústicas), as transparências, os efeitos caleidoscópicos.

Para Maffesoli (1996), como somos, hoje, consumidores de signos e objetos de desejo, valoriza-

mos o excesso em detrimento da economia e a diferença  em lugar da antes  almejada uniformidade. 

Nesse sentido, os filmes de Greenaway atualizam as festas barrocas, numa composição rebuscada, 
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repleta de ornamentos. Tanto o cenário (com seus “quadros”, objetos,cores, espelhos), quanto os fi-

gurinos (adereços nas mãos e nas cabeças) são alegorias que funcionam como parte ornamental das 

cenas. Percebo aí o chamado “procedimento de obstáculo”: grande quantidade de objetos em cena, 

condensações e deslocamentos de imagens, numa armação pluridimensional e híbrida por excelência.

Raymond Bellour (1997) denomina de hibridismo a mescla de diferentes formas de representa-

ção - gravura, cinema, fotografia, vídeo e outras - identificadas, principalmente a partir de 1990. Tais 

representações intersemióticas levam o autor francês ao conceito de “entre-imagens”, entendido como 

um espaço de passagem, imaterial e atemporal; o que me permite investigar a profusão barroquizante 

de imagens híbridas apresentadas no filme de Greenaway.

Inscrições renascentistas sob a “pele” barroca

Sob uma alegórica tempestade de palavras e imagens em movimentos vertiginosos, percebo 

diversas incrições renascentistas sob a superfície barroca da narrativa fílmica em estudo. Já na cena 

inicial, quando Próspero, na simbólica piscina/mar estende a mão, o diretor nos remete ao gesto cria-

dor, condutor e punitivo. O protagonista do filme repete  o gesto cosmogônico, imortalizado por Miche-

lângelo no  teto da Capela Sistina.
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A mão de Próspero, que em determinado mo-

mento toma a tela toda, também simboliza o poder 

criador, quando está escrevendo. A sobreposição 

da palavra escrita com a falada enfatiza o sentido 

oculto, místico, o poder da palavra, uma vivência 

supra-racional do divino. A escrita de Próspero é 

a concretização  de seus pensamentos e desejos. 

Ele “escreve” o destino e é, simultaneamente, nele 

inscrito.

Fig. 3 a 6 – Frames do filme (em sentido horário)

http://www.editoraplus.org


63infoeditoraplus.org

A cor azul, tanto da água quanto da tinta com 

que ele escreve,  simboliza  o destino sendo escri-

to pelas mãos de Próspero. O tinteiro azul enorme, 

contem o líquido, fonte do poder e da vida que o 

“Senhor da ilha” manipula. É associado iconica-

mente à presença da água no filme, com seu papel 

cosmogônico e de reorganização do caos. 

A tempestade seria como o delírio de Próspe-

ro. A gota que cai ininterruptamente, desde o início 

do filme, sobre o espelho d’água, forma um círcu-

lo, que seria um símbolo de Próspero fechado em 

si mesmo, em sua presumida perfeição. Uma gota 

imensa representa o fim do naufrágio.

Fig. 7 e 8 – Frames do filme
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Ao folhear seus livros diante do espectador, 

o protagonista conta a sua história de homem ex-

tremamente poderoso através do conhecimento. Só 

Próspero fala, enquanto as vozes das outras perso-

nagens são narradas - ele é o senhor, tem o saber 

como fonte do seu poder. Tem a força da palavra 

falada e escrita. 

Tudo e todos permanecem sob seu domínio, 

até que Ariel (numa imagem tríplice de suas três 

idades; criança, adolescente e adulto) toma a pena 

e passa a comandar os acontecimentos.

Na seqüência seguinte, Próspero retoma e 

quebra a pena, num gesto simbólico de renúncia ao 

poder da escrita. A seguir, fecha o livro e todos os 

livros de que se compõe o filme vão sendo ruidosa-

mente fechados. 

Quando finalmente lança seus livros ao mar, 

Fig. 9 a 13 – Frames do filme
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o Duque de Milão livra-se do seu maior tesouro, 

mas liberta-se do fardo do conhecimento que lhe 

confere poderes sobrenaturais. Quando os  livros 

são atirados à água, só dois são salvos. Um deles é  

o livro com as peças de Shakespeare  em que falta 

uma peça. Outro é a peça que Próspero escreveu e 

que completaria  o livro de Shakespeare.

Outro aspecto a destacar são elementos es-

cultóricos e arquitetônicos renascentistas - todo o 

cenário, com seus arcos, colunas e abóbadas, re-

mete às construções da Renascença. No entanto, 

o filme explora este ambiente na semi-obscuridade, 

recriando o chiaroscuro barroco. 

Quando a câmera se afasta ou se aproxima, 

enfatiza  os índices  ligados aos códigos visuais do 

Renascimento, já anunciados no sonho da filha Mi-

randa.

Fig. 14 – Quadro de Botticelli, Calúnia, 1453 
Fig. 15 a 17 – Frames do filme
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Devido a simetrias e assimetrias nas subdivi-

sões da tela,  o olhar do espectador tem que percor-

rer, nos labirintos  barroquizantes das seqüências 

fílmicas, as diferentes passagens entre a vigília e o 

sonho, entre a razão e a loucura. Trata-se de uma 

coincidentia oppositorum  levada ao infinito, nas do-

bras como identidade operatória do barroco – como 

formas de passagem que anulam a concepção 

clássica de espaço e de tempo.

O primeiro e um dos únicos momentos ao ar 

livre, além de bem iluminado, é o primeiro encontro 

dos dois jovens, num cenário repleto de simbolis-

mos e muito similar ao páteo interno (claustro) da 

Igreja do século XV. 

Fig. 18 – Igreja de Santa Maria della Pace, Roma 
Fig. 19 – Quadro de Rafael
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Dentre outras analogias visuais recorrentes, 

a sequência remete ao quadro de Rafael.Sanzio 

que tematiza o casamento da Virgem.

A  própria tempestade do filme, iconizada 

pelos ruídos e pelas folhas soltas voando,  remete 

ao debate renascentista entre arte e natureza. Os 

Eolos, seres da mitologia clássica trazidos à cena, 

provocam a tempestade com seu sopro. O cineasta 

efetua um recorte metonímico no quadro  “O nasci-

mento de Vênus”, de Botticelli, trazendo à tela do 

cinema apenas a lateral esquerda do mesmo, com 

intencionalidade significativa  bem diferente da ori-

ginal renascentista. 

Fig. 20 – Quadro de Botticelli 
Fig. 21 e 22 – Frames do filme
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No quadro, os Eolos estão inseridos num 

contexto otimista, positivo e alegre, enquanto no 

filme são utilizados como  índices deflagradores 

da tragédia. Desse modo, ao reutilizar as imagens 

de Boticelli, num contexto semioticamente oposto, 

o diretor cria uma antítese intertextual, perceptí-

vel apenas aos espectadores  que re-conheçam  o 

quadro. Tal procedimento compositivo efetua, num 

plano metassemiótico, o jogo  entre dois idioletos 

estéticos: o  universo pictórico  renascentista e o 

estilo barroco.

No entanto, trata-se afinal de uma alegórica 

“tempestade de livros”, o que permite a variação 

mais amena sobre o tema dos eolos e seu sopro 

mágico.

Lembro ainda, em relação a Botticelli, uma 

cena típica do imaginário religioso da época, que é 

Fig. 23, 25 e 26 – Frames do filme 
Fig. 24 – Recorte de quadro de Botticelli
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transcriada pelo cineasta com impressionante se-

melhança. 

Observe-se abaixo o recorte (detalhe) do 

quadro renascentista e compare-se com a imagem 

de Próspero em seu “templo”, olhando de cima e 

controlando os acontecimentos

Aliás, o poder do duque de Milão sobre todos 

que estão em sua ilha, sejam espiritos do bem ou 

do mal, sejam simples mortais, fica emblematizado 

no filme com a utilização de um recurso videográfi-

co, em que Próspero sobrepõe-se e parece debru-

çar-se sobre a tela abaixo dele: ele é o Senhor, que 

tudo vê.

Outras recriações, apropriações ou citações 

visuais, do imaginário cristão e sua iconografia, são 

relevantes no filme, pois afinal, Próspero julgava-se 

o “Senhor Absoluto” da sua ilha e a representção 

Fig. 27 – Afresco de Botticelli, Capela Sistina: A tentação de Cristo, 1481-85 
Fig. 28 – Detalhe do afresco 

Fig. 29 e 30 – Frames do filme
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visual do seu enorme poder enorme vincula-se torna-se bastante às representações de Deus criadas 

desde a Idade Média e relevantes no Renascimento.

Observe-se a estrutura do púlpito ou balcão, com um retângulo inscrito e a imagem de Cristo em 

postura similar, apenas da cintura para cima. Na seqüência do filme onde essa imagem aparece, quan-

do a câmera se afasta, vê-se Próspero no alto de seu templo, acima dos mortais comuns e também 

dos espíritos que ele comanda. 

Outra associação curiosa, dentro da iconografia cristã, pode ser feita entre a imagem da Prós-

pero com Ariel no colo, no alto do templo e a imagem da Virgem Maria com o Menino Jesus, pintura 

de Rubens. Todo o excesso barroco, os anjos e as flores que emolduram o quadro barroco têm seu 

correspondente na cena do filme, mas o mais impressionante é o modo como a criança é segurada, 

nas duas imagens.Todo o excesso, os anjos e as flores que emolduram o quadro barroco têm seu 

correspondente na cena do filme, mas o mais impressionante é o modo como a criança é segurada, 

nas duas imagens. Poderíamos dizer que, além da associação iconográfica com Deus, Próspero é 

estranha e ambiguamente identificado à Virgem Maria, num diálogo estético ligado à metamorfose, 

entendida como um fenômeno semiótico de caráter barroquizante.

Entendo o filme, portanto, como uma tradução intersemiótica  de um  imaginário barroco (dual, 

conflitivo e agônico)  em confronto com o Renascimento (racional e equilibrado). O filme e a peça de 

Fig. 31 – Quadro de Giotto, 1306

Fig. 32 – Frame do filme

http://www.editoraplus.org


71infoeditoraplus.org

Shakespeare dialogam inventivamente.

Espero ter apontado alguns elementos instigadores para o estudo mais aprofundado da pluridi-

mensionalidade pós-moderna em que o cinema multimidiático do artista e cineasta britânico é gerado; 

uma vez que seus filmes  não são “janelas no mundo”, mas sim deliberadamente artificiais, como as 

peças de Shakespeare o eram. Lembrando que  ficção é fingimento,  arte é falsificação, personagem 

é mascaramento confesso (persona), acredito que o importante é perceber nos filmes de Greenaway 

uma concepção estruturante e híbrida de caráter estético. 

Transferindo sua narrativa para um espaço antilusionista, Peter Grenaway insiste na artificiali-

dade do discurso cinematográfico que, segundo ele, em sua essência não é  um bom meio narrativo. 

Ao mesmo tempo que  anuncia o fim do cinema, o multiartista  paradoxalmente aponta para uma rein-

venção da “Sétima Arte”. Como ele reafirma em suas entrevistas: “O cinema morreu. Viva o cinema !” 
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Imagens híbridas em Ben X: A Fase Final

Denize Correa Araujo

Este estudo busca analisar imagens híbridas na representação do imaginário contemporâneo 

de games no filme Ben X-a fase final, de Nic Balthazar (2007, Bélgica-Holanda). O problema que esta 

proposta evoca é a construção da integração da narrativa do game na narrativa do filme. Um dos obje-

tivos é a reflexão sobre a atração dos games na geração contemporânea, em especial no caso do pro-

tagonista que, enquanto perdedor em sua rotina diária, se torna herói no game. O que mais interessa 

para esta parte da pesquisa, no entanto, é a representação de imagens que produzem uma narrativa 

híbrida, na tentativa de traduzir o universo duplo do protagonista do filme e seu desempenho em duas 

esferas que se mesclam. 

 Ben X-a fase final é descrito, em sua sinopse original, como: 

filme sobre Ben, um jovem que sofre da Síndrome de Asper-
ger, espécie branda de autismo que o torna diferente de seus 
colegas de escola, levando-o a ser constantemente agredi-
do por estes. Obcecado pelo game de computador ArchLord, 
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Ben encontra no jogo uma espécie de fuga para seus proble-
mas até que o mundo virtual e o real começam a se confundir 
em sua mente.

 Baseado em um fato real, foi o primeiro filme do diretor Nic Balthazar e o escolhido para repre-

sentar a Bélgica na disputa do Oscar de Filme Estrangeiro de 2008. O filme é baseado em livro e peça 

de teatro, tornando-o já de início um produto híbrido pela sua transcrição de duas mídias diversas, com 

narrativas específicas. 

 Passando do documental-fake ao game, o filme se torna um produto intermidiático em seu 

enfoque de representar a vida cotidiana de Ben, entre a virtualidade de seu imaginário, a vida consi-

derada “real” de sua família e escola, e a vida que o protagonista consegue adaptar com estratégias 

fortalecidas pelo seu mundo no game e suas reações de sobrevivência num mundo que parece tão di-

ferente do seu, no qual consegue um escore alto ao enfrentar dificuldades técnicas do game ArchLord. 

Ao tentar levar sua cotidianidade para o game ou vice-versa, o protagonista do filme se imagina em seu 

avatar, transformando seus colegas em avatares também. São essas imagens híbridas que interessam 

sobremaneira a esse estudo. 

Para tentar apreender a interação do personagem em ambas as esferas essenciais de sua vida, 

o diretor utiliza a técnica de “Machinima”, ou seja, a captura de imagens diretamente do videogame, 
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a partir da interpretação de atores-jogadores. Machinima, de acordo com sua descrição na Wikipedia, 

é um termo criado a partir das palavras da língua inglesa machine (máquina) e animation (animação), 

tanto uma coleção de técnicas de produção associadas quanto um gênero fílmico, ou filme criado por 

tais técnicas de produção. “Machinima (muh-sheen-eh-mah) is filmmaking within a real-time, 3D virtual 

environment, often using 3D video-game technologies” (www.machinima.org).www.machinima.org

Segundo Renata Gomes, o funcionamento da Machinima é esse: 

cada ator opera seu personagem virtual e “joga” o game, não 
visando a competição, mas uma atuação ficcional. A “câmera 
virtual”, embutida no jogo e também operada por um jogador, 
enquadra e grava as imagens da encenação/jogo, que depois 
serão dubladas e editadas, como uma animação de compu-
tador. A grande diferença entre machinima – corruptela de 
machine cinema ou “cinema maquínico” – e computação 3D é 
que as imagens do machinima são geradas e capturadas em 
tempo real, mantendo, assim, alguma qualidade inerente ao 
jogar, inclusive certas limitações que marcam a linguagem do 
videogame. (Gomes, Cinética 2007)

Entre as diversas explicações sobre o funcionamento da técnica de “Machinima”, há comentários 

importantes para a compreensão do uso do processo pelo diretor Nic Balthazar. Maíra Gregolin, em 
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seu artigo “O jogo eletrônico vai ao cinema: o Machinima”, explica: 

sua forma de produção - filme criado a partir de técnicas de 
jogos eletrônicos, animado a partir de um ambiente virtual 3D, 
numa convergência de produção cinematográfica, animação 
e desenvolvimento de jogo - constrói uma arquitetura singu-
lar: reformatação de percursos narrativos, labirinto de histó-
rias, teia de ações que reconfiguram as redes e trajetos de 
personagens, cenários e eventos retirados de seu contexto 
primeiro (o jogo). Essa arquitetura peculiar advém da hibridi-
zação das características do game com as especificidades do 
gênero fílmico, que dão ao Machinima caráter interativo, pois 
permitem intervenções de vários autores que podem entrar 
na narrativa e modificá-la conforme sua criatividade. (www.
cult.ufba.br/enecult2008/1460)

O uso da Machinima não é tão recente. Já havia sido explorado, embora minimamente, nos anos 

60 e 70, mas foi na década de 80 que as técnicas começaram a se tornar mais sofisticadas. Sherry 

Turkle, em seu livro Life on the Screen: identity in the age of Internet, esclarece que o Machinima não 

foi inventado pelo ou para o cinema, mas tem sido explorado há pelo menos 20 anos como ferramen-

ta para o cinema, sobretudo na geração de cenas de batalha e de multidões. Sua popularidade tem 

crescido tanto que adquiriu formato próprio, contando com festivais específicos, onde a criatividade e a 
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invenção de inovações tecnológicas competem em premiações relevantes. 

Além disso, a inserção do Machinima no cinema tem provocado um questionamento sobre a 

narrativa fílmica, problematizando a natureza robótica dos personagens e os cenários peculiares dos 

games. Segundo Couchot, o Machinima reconfigurou a estrutura narrativa, inserindo o percurso pré-

moldado de um game no desenvolvimento do filme e, por consequência, fazendo com que este aco-

plasse ambas, suas características e as especificidades do game (Couchot, 1997, pp. 139-140). 

Debatida por críticos e pesquisadores, a inserção do Machinima tem contribuido para inovar e 

expandir a narrativa cinematográfica. Segundo Jeffrey Shaw, “o maior desafio para o cinema expandido 

digitalmente é a concepção e o planejamento de novas técnicas narrativas que permitam que as ca-

racterísticas interativas e emergentes desse meio sejam incorporadas satisfatoriamente” (Shaw, 2003, 

p. 362).

Apesar de não utilizar todas as facilidades do machinima, o diretor Nic Balthazar constrói uma 

narrativa expandida para reproduzir em imagens o pensamento e o imaginário do protagonista, trans-

formando seus colegas em avatares e fazendo-os interagir no universo particular de Ben, em seu mun-

do em Archlord, um MMORPG (massive multi-player online role-playing game), onde ele é um herói, 

alcançando o maior nível de dificuldade do jogo e conhecendo Scarlight, uma princesa que se apaixona 

por ele. O diretor consegue intercalar depoimentos dos personagens em maneira documental e inserir 
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uma seta de mouse para que o avatar de Ben escolha o que vestirá para ir à escola, por exemplo. A 

narrativa fica cada vez mais densa e complexa quando não mais se sabe se estamos no jogo, na ima-

ginação de Ben, ou na vida real do mesmo. 

Nielsen, Smith e Tosca, em seu livro Understanding Vídeo Games, questionam o que é um ava-

tar, se é uma peça de xadrez ou uma extensão do jogador. Comentam que a geração dos MMORPGs 

acentua o problema, considerando que os games são aditivos, confundindo as esferas da vida real e 

da vida no game, vivendo entre os dois mundos. Citam estatísticas que demonstram claramente essas 

conexões. Na Coréia do Sul, por exemplo, mais da metade dos crimes na primeira metade de 2003 

foram relacionados com games online (167-168).

No caso de Ben, há um outro motivo que enfatiza a hibridação das duas esferas: a Síndrome de 

Asperger (SA) do protagonista. Segundo Ami Klin, 

autismo e síndrome de Asperger são entidades diagnósticas 
em uma família de transtornos de neurodesenvolvimento nos 
quais ocorre uma ruptura nos processos fundamentais de so-
cialização, comunicação e aprendizado. Esses transtornos 
são coletivamente conhecidos como transtornos invasivos 
de desenvolvimento... Seu início precoce, perfil sintomático e 
cronicidade envolvem mecanismos biológicos fundamentais 
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relacionados à adaptação social (Klin, 2006, vol. 28) 

Considerando que a dificuldade em interagir socialmente é uma das principais características da 

SA, justifica-se a procura e obsessão pelos games, que podem oferecer momentos mais prazerosos do 

que o convívio social. Outra característica corrobora para a escolha da vida virtual nos games: a inca-

pacidade de reconhecer conotações e linguagem figurativa, como metáfora, ironia, sarcasmo e afins. 

Nos jogos, freqüentemente os procedimentos são mais denotativos e regulares, até mesmo repetitivos, 

seguindo fórmulas que, uma vez aprendidas, servirão para o sucesso nos mesmos, o que não aconte-

ce nas interações sociais, que tem códigos de difícil apreensão para autistas, como linguagem corporal 

e gestual. Sendo assim, tanto o atrativo dos games quanto a facilidade de lidar com os mesmos levam 

o protagonista a cada vez mais se afastar de sua rotina cotidiana, que passa a ser dentro do game, 

levando-o a inserir sua vida real dentro da virtualidade. 

Lidar com conflitos na vida social é outro problema, e outro ponto de atração para o jogo. Como 

matar virtualmente, no jogo, não parece ser tão problemático e sim um sinal de sucesso, o protago-

nista procura matar as pessoas com quem não pode negociar posições. Na escola, uma das discipli-

nas questiona o papel de Cristo, sua participação no mundo e sua suposta ajuda. Ben, a partir dessa 

premissa, transforma uma cruz em punhal, ameaçando seus colegas, que estão permanentemente 

importunando-o com perguntas e caçoadas, sabendo de sua não-reação quando provocado. A fuga ao 
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game já está tão comum a ele quanto as palavras de sua mãe para ter calma e comportar-se social-

mente, sorrindo, dizendo frases estereotipadas e fingindo estar bem. Cada vez que Ben não consegue 

representar seu papel social, a atração pelo game se torna mais intensa.

Se a atração pelos games é característica da geração atual, nos portadores da Síndrome de 

Asperger o sintoma se acentua, chegando a provocar realmente a hibridação das esferas, social e 

emocional. Ben não consegue ser entendido nem por seu pai nem por sua mãe, que gostariam de 

compreendê-lo melhor. Na escola o problema se intensifica. Seus colegas sabem de suas deficiências, 

mas não procuram ajudá-lo. Como não há uma clara distinção para ele das intenções de seus colegas, 

aos poucos ele vai desenvolvendo uma paranóia, acreditando ser vítima de um sistema de persegui-

ção. Em seu pensamento, seus colegas vão retirar dele sua namorada imaginária, Scarlight, que no 

filme passa também a figurar ora em uma esfera ora em outra. 

As narrativas, do filme e do game, se intercalam até que a do game parece ficar mais forte. Isso 

está interligado com a caracterização dos personagens. Nielsen, Smith e Tosca comentam que não há 

muita pesquisa sobre personagens nos jogos, apesar de haver muitas relacionadas a personagens na 

literatura. O designer Toby Gard elaborou uma tipologia de personagens-jogadores, com três termos de 

acordo com a identificação de cada um com seu personagem: o primeiro termo é ator, o segundo é o 

roleplaying personagem (aquele que representa o papel) e o terceiro é o avatar personagem, quando o 
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jogador se funde com o avatar. Tosca acrescentou uma quarta categoria: o personagem icônico, aquele 

que não possue personalidade forte e pode se adaptar às expressões estereotípicas (Nielsen, Smith e 

Tosca 180). No caso de Ben, seu avatar é seu próprio eu, considerando que ele seria mais ator na vida 

cotidiana que em sua vida no game. 

Segundo os autores, a narrativa dos videogames é tão elaborada quanto a literária ou a cinema-

tográfica. Contudo, a preocupação central é a linearidade. Ao mesmo tempo em que as possibilidades 

narrativas se multiplicaram e se tornaram mais complexas, o mecanismo para absorvê-las tem gerado 

muitos debates. Embora alguns games continuem com o modelo clássico de ficção linear, ou seja, 

apresentação, conflito, clímax e resolução, outros trabalham com hipertextos, com possibilidades de 

escolha. Mesmo assim, tudo deve estar planejado na estrutura do game. O que pode mudar é, por 

exemplo, a ordem das ações, mas todas as ações devem ser cumpridas para que o jogo prossiga 

(Nielsen, Smith e Tosca 181-182). 

Segundo a sinopse sobre o game da Codemasters, ArchLord é um MMORPG de fantasia que 

contém uma novidade competitiva única para os jogadores, que pertencem a todas as partes do mundo 

que tenham inserção eletrônica: a oportunidade de se tornar o líder supremo do mundo nesse super 

jogo. Durante esse RPG épico de aventura, num ambiente medieval mágico, todo mês um jogador 

poderá controlar o mundo e, com isso, terá a oportunidade de dominar e destruir, sendo coroado o 
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grande ArchLord supremo (http://combogames.blogspot.com). A estrutura narrativa do game explica o 

desejo de Ben de colocar seus colegas em seu cenário, ao invés de ter que enfrentar o ambiente hostil 

de sua escola. Em seu cenário, Ben pode controlar seus atos e os dos outros jogadores, derrotando-os 

em sua esfera virtual. A hibridação criada pela dualidade entre seu desempenho dentro e fora de seu 

imaginário produz imagens mutantes que tentam apreender suas oscilações e transmitir ao espectador 

a complexidade de sua luta diária, quase sempre resolvida pelas possibilidades do game. Sherry Turkle 

acredita que a pessoa que está plugada em um MUD ou outro por ao menos 40 horas por semana, 

não está apenas jogando e sim construindo sua vida, que é mais expandida no game do que em sua 

realidade física (Turkle, 1995, p. 261). Turkle acrescenta que “os MUDs indefinem a fronteira entre o eu 

do usuário e o jogo, entre o eu e o papel do jogador, entre o eu e a simulação. O jogador diz, você é o 

que pretende ser... você é o que você joga” (Turkle, 1995, p. 262).

Essas análises sobre a performance dos jogadores e a atração dos games são corroboradas 

pelo conceito de agency que, de acordo com Janet Murray, é o que o jogador sente, vivenciando uma 

ação que resulta de sua escolha (Murray, 1997, p. 126). O game interativo é uma atividade, como cita 

Turkle, totalmente diferente de ver televisão. Ao passo que esta é passiva, o game não permite passi-

vidade. Segundo Vicente Gosciola, 

o game ainda tem mais um potencial que é similar a um ou-
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tro potencial muito caro ao cinema desde antes de Griffith: o 
fim do “teatro filmado”, da câmera fixa diante de um palco. 
Os movimentos de câmera são a garantia de que o usurário 
reconhecerá o deslocamento do personagem do game; é o 
plano-seqüência de uma câmera que se move ininterrupta-
mente pela paisagem que confere a sedução pelo dinamis-
mo de imersão do usuário juntamente com o protagonista do 
game (Gosciola, 2003 p.129).

Steven Johnson, em seu livro Surpreendente: a televisão e o videogame nos tornam mais inteli-

gentes, sugere mais uma razão para que Ben se refugie no game. Segundo o autor, 

a vida real é cheia de recompensas...mas a maior parte da 
vida passa sem que recompensas potenciais disponíveis para 
você sejam claramente definidas... as recompensas do jogo 
são fractais; cada escala contém sua própria rede de recom-
pensa, esteja você apenas aprendendo a usar o controle, ou 
simplesmente tentando solucionar um enigma... ou tentando 
completar a missão derradeira do jogo. (Johnson, 2005, p. 30) 

Se para alguns a vida não traz as recompensas esperadas, para Ben a situação se agrava. 

Enquanto a escola não oferece nenhuma recompensa, em seu game a situação é inversa. Seu avatar 
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é seu eu. 

Segundo Arlindo Machado, o termo avatar veio da 

mitologia indu, designando o corpo temporário de um deus 

enquanto visitava a terra. O avatar pode ser visto como 

máscara para múltiplas identidades ou como o alter ego do 

interator, configurando um tipo de identificação (Machado, 

2007, pp. 219-221). Enquanto para certos interatores os 

games são uma forma de entretenimento após um dia ro-

tineiro, para Ben o game é muito mais do que isso, é uma 

forma de vida, considerando que é na virtualidade e em 

seu imaginário que ele se sente seguro. Mesmo enquanto 

faz suas atividades cotidianas como ir à escola, alimentar-

se e descansar, está sempre vivendo em sua imaginação 

e por fim levando sua vida real à sua virtual. As imagens 

híbridas corroboram com sua mente, onde Scarlight, sua 

curandeira virtual, se projeta a seu lado, não só em seu 

avatar, mas em sua estrutura física real. 
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No final do filme, seja como revanche ou como afirmação pessoal, Ben decide se matar virtual-

mente e assumir sua identidade híbrida. As imagens de sua morte planejada são mostradas em tela 

grande, para seus colegas, professores e diretores, que só então percebem as dificuldades sofridas 

pelo protagonista e, considerando inicialmente que sua morte fosse real, reavaliam seus conceitos. 

Ben X: a fase final é um filme híbrido em diversas instâncias: em suas imagens, que corroboram 

na representação da vida dupla do protagonista, em sua concepção, advindo de uma peça de teatro e 

de um livro, em sua gênese temática, baseado em caso real, em seu enfoque documental-fake, e em 

sua abordagem de um tema polêmico apresentado em sua complexidade, evitando maniqueísmos. O 

universo de Ben é limitado em sua vida real: sua casa, sua família, sua escola. É em seu quarto, porém, 

em seu computador, que se desenrola sua vida emocional, plena de desafios e sucessos, encorajando-

o em sua busca de identidade e auto-afirmação. A escolha do diretor consegue captar em imagens a 

dualidade de seu personagem-avatar, que a todo momento está se moldando e se monitorando, repe-

tindo as palavras da mãe, relembrando a heroína do game, e transferindo ao virtual as decisões que 

o afligem em seu conturbado cotidiano. Se em sua mente as duas realidades de fundem, as imagens 

conseguem também dialogar em sua dupla função: a de expressar a mente do protagonista e a de criar 

um universo lúdico que contemple o game, em toda a sua atraente configuração, e a narrativa fílmica 

que, a partir de suas especificidades, deixa-se inserir e ser inserida pela esfera tecnológica das novas 

mídias.
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Música, imagem e escuta na cultura  
audiovisual contemporânea

Gisela G. S. Castro

Este capítulo explana a relação entre audição e visão no bojo da cultura audiovisual contempo-

rânea. Conforme assinala Susan Sontag13, a sensibilidade humana não é um dado biológico, apenas. 

A arte estimula e analisa esta sensibilidade, que é também moldada através da cultura. Dessa forma, 

diferentes culturas propiciam o desenvolvimento de sensibilidades diversas. Tendo em mente o cine-

ma, a TV, os clipes e DVDs musicais na cena midiática; a proliferação de tocadores digitais portáteis; 

domínios e websites que combinam imagem e som; bem como a hibridização de formatos e gêneros 

na atualidade, abordaremos a questão da audição expandida na visão.

Entendendo a percepção como base do sistema cognitivo, a análise de nossos modos de escuta 

e visão pode contribuir para uma melhor compreensão de nossos esquemas de perceptivos e, con-

sequentemente, de nossa forma de pensar e atuar no mundo. Conforme iremos discutir mais adiante 

neste texto, nossa audição e visão têm sido redesenhadas pelas novas possibilidades de manipulação 

13 - In: STEARN 1969: 256.
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tecnológica da imagem sonora e visual no contexto em que vivemos.

Em nível perceptivo, o fenômeno da audição é o resultado de uma série de eventos que culmi-

nam na interpretação cortical dos sons. Nós ouvimos com nossos ouvidos e também com nossa mente, 

seja consciente ou não. O processo auditivo se realiza em diversos estágios de grande complexidade, 

tais como captação, recepção, transmissão e decodificação do som. O processo de captação e recep-

ção é tão sofisticado que, por exemplo, o mero colocar uma mão em concha próxima à orelha implica 

em uma modificação considerável do espectro sonoro percebido. 

Examinando o fenômeno da audição, podemos dizer que o som que ouvimos é um denso feixe 

de freqüências que logo após ser produzido começa a sofrer alterações ao interagir com a ambiência 

sonora local e com o nosso intrincado processo de recepção externo e interno. Sabe-se que a quali-

dade acústica de um ambiente está relacionada com diversos aspectos tais como as dimensões do 

espaço, sua localização, destinação, o material utilizado na construção, os tipos de revestimentos, etc. 

Na música de concerto o espaço das salas e teatros costuma ser especialmente trabalhado de modo 

a garantir a alta qualidade desta ambiência acústica para cada diferente estilo musical ali executado 

(música sinfônica, de câmara ou experimental). 

Não se discute que hoje escutamos música muito mais freqüentemente através de gravações do 

que de sua execução ao vivo, sendo ainda relevante que na maior parte dos eventos e situações de 
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música ao vivo é utilizado o recurso da amplificação. A nosso ver, a transmissão e a amplificação do 

som pela eletricidade, aliadas à crescente profusão de sons sintetizados e processados digitalmente 

contribuem para modificar nossos modos de escuta.

A escuta é o mais inexorável dos sentidos humanos. Ela continua em vigília mesmo enquanto 

dormimos. Ressaltando de forma poética o caráter imersivo e implacável da relação som-audição, 

McLuhan (1964) assinala que nossos ouvidos não têm pálpebras.

Durante séculos, nossa percepção do mundo foi em grande parte limitada pelos aportes naturais 

de nossos sentidos. O desenvolvimento de próteses sensoriais nos permite, cada vez mais, expandir 

o alcance destes sentidos, reconfigurando nossa percepção do mundo e redimensionando também 

nossos próprios limites. No caso da visão, a invenção do telescópio e do microscópio, por exemplo; na 

audição os crescentes níveis de sofisticação da captação, gravação, processamento e amplificação do 

som nos dão acesso a escalas ultra-humanas da natureza. 

A urbanização, a mecanização, a industrialização, a eletrificação e a eletrônica são alguns dos 

processos que vêm gerando imensas transformações em nossa ambiência sonora. Em seu bojo, temos 

o desenvolvimento de toda uma parafernália para atos de emissão e recepção do som que expandem 

e modificam radicalmente o alcance e a configuração da nossa escuta. O enquadramento visual do 

espectro sonoro possibilitado pela digitalização facilita enormemente os processos de edição e proces-
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samento do som. A própria expansão do vocabulário musical com a redefinição do som musical pela 

música experimental também aponta para o ouvinte novas formas de escuta.

Examinando a Teoria da Informação, veremos que esta denomina ruído tudo aquilo que interfere 

na transmissão de uma mensagem, dificultando sua recepção adequada. Esta abrangente definição 

de ruído não se restringe à conotação auditiva do termo. Seria assim classificado tudo o que não faz 

parte da informação que se deseja transmitir e que idealmente não deveria ocorrer, como um borrão de 

tinta feito acidentalmente numa página que se deseja ler, a má qualidade da recepção do sinal de TV, 

o arquivo digital corrompido. 

Esta concepção clássica examina a comunicação como um sistema linear emissor–mensagem–

receptor, cujo funcionamento independe do meio e para o qual o conteúdo da mensagem é indiferente. 

Está subentendida neste modelo uma transparência ideal da mensagem, ou seja, a hipótese de que 

o emissor possa planejá-la para chegar intacta até o receptor. Ainda não haviam entrado em cena 

estudos acerca do papel ativo do receptor como leitor final da mensagem, rompendo a linearidade do 

modelo tradicional de comunicação. 

A concepção linear e determinista de comunicação foi contestada de forma significativa por 

Stuart Hall em “Codificação e Decodificação”. Neste texto, cuja versão final foi publicada em 1980, o 

teórico assinala que os códigos de significação não são fixos e pré-existentes, mas sim fortemente in-
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fluenciados por diferentes instâncias da estrutura comunicacional. Relações de simetria ou assimetria 

entre codificador e decodificador determinariam maior ou menor clareza na interpretação de determi-

nada mensagem. 

“Em um momento ‘determinado’ a estrutura emprega um có-
digo e produz uma ‘mensagem’; em outro momento determi-
nado, a ‘mensagem’ desemboca na estrutura das práticas 
sociais pela via de sua decodificação. (...) Os graus de sime-
tria – ou seja os graus de ‘compreensão’ e ‘má-compreensão’ 
na troca comunicativa – dependem dos graus de simetria/
assimetria (relações de equivalência) estabelecidos entre as 
posições (...) codificador/produtor e decodificador/receptor. 
(...) O que são chamados de ‘distorções’ ou ‘mal-entendidos’ 
surgem precisamente da falta de equivalência entre os dois 
lados na troca comunicativa.” 14

Sua análise centrada no discurso televisivo introduz a noção política da construção e reconstru-

ção do sentido, do modo como ele é contestado e estabelecido. Hall enfatiza que há diferentes tipos de 

codificação, que irão tentar determinar a decodificação, embora uma mesma mensagem possa com-

portar diferentes significados e leituras. Citando ainda o autor: existe uma vontade de poder na prática 

14 - Grifos no original.
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de significação, de codificação, sendo a ideologia uma forma de fixar o significado.15

O clássico ideal de transparência ou limpeza da mensagem é também repensado, por exemplo, 

por toda uma estética do sujo, que investe no ruído, no esboço, no defeito, para justamente ressaltar 

o conteúdo da mensagem em meio à pasteurização e excesso de informação. Esta linha ético-estética 

de concepção e produção cultural teria como propósito remeter-nos a outras leituras possíveis, desa-

fiando a ideologia dominante que fixa o significado no virtuosismo formal e sua pretensa transparência.

A arte pode ser compreendida como a operadora de um refinamento de nossa sensibilidade, 

ensejando outros recortes perceptivos, desobstruindo-nos de condicionamentos aos quais estamos 

habituados e liberando novas possíveis configurações de sentido. Sabemos que o cinema inaugura o 

regime semiótico das imagens em movimento. Walter Benjamin destacou a reconfiguração perceptiva 

advinda das então novas formas culturais em seu emblemático texto “A obra de arte na era da sua 

reprodutibilidade técnica”. 

Ainda no final dos anos 1920, o futuro do incipiente cinema sonoro é alvo de uma contundente 

declaração de Sergei Eisenstein intitulada Zayavleniye16. Reconhecendo que a então União Soviética 

15 - “Reflexões sobre o modelo de codificação/decodificação: uma entrevista com Stuart Hall”, in HALL 2003.

16 - Publicado em agosto de 1928 no nº 32 da revista Sovietski Ekran, de Moscou, e no nº 32 da revista Zhizn 

Iskusstva, de Leningrado. O texto é assinado por S. M. Eisenstein, V. I. Pudovkin e G. V. Alexandrov.
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ainda estava longe de alcançar tal avanço técnico, o texto reconhece que todo o mundo está falando 

sobre a coisa muda que aprendeu a falar.17 Defensor radical da montagem como principal instrumento 

de causar efeito no cinema, o diretor considera serem os filmes falados a mercadoria mais vendável, 

advertindo sobre o mau uso do som justaposto às imagens visuais: usar o som deste modo destruirá 

a cultura da montagem. 

Eisenstein considera fundamental que o cineasta seja capaz de criar o que ele denomina como 

contraponto orquestral das imagens visuais, tratando o som de modo polifônico, como um novo ele-

mento da montagem, e, sobretudo, como fator divorciado da imagem visual de modo a alcançar a 

perfeição cultural 18 no cinema sonoro.

O método prescrito pelo pioneiro cineasta russo parece ter tido pouco impacto no desenvolvi-

mento da indústria cinematográfica atual, na qual se constata forte hegemonia de Hollywood. Apesar 

do uso expressivo do som como elemento da linguagem própria de certos cineastas mais cultuados19, 

prevalecem os clichés na trilha sonora das superproduções que apostam em altas bilheterias. 

17 - EISENSTEIN 2002: 225.

18 - Idem p. 226-227.

19 - Antonioni em O eclipse; Goddard em Para sempre Mozart; Kubrick em Dr. Fantástico; por exemplo, além do 

nosso Glauber Rocha.
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O consumo vem se tornando uma das atividades mais estimuladas no modus vivendi atual. A 

participação do consumo em nossa constituição identitária é analisada de forma ácida por Zygmunt 

Bauman (2008). O autor ressalta a transformação do consumidor atual em mercadoria, sujeitado a 

constantes remodelamentos de modo a não se transformar, ele mesmo, em produto obsoleto. Nesta 

análise figuram com destaque certos indicadores identitários utilizados no mundo virtual. Num contexto 

em que a prórpia cibersubjetividade é constituída como produto, perfis de consumo cultural ensejam 

graus de pertencimento, ostracismo ou mesmo exclusão nas comunidades digitais. 

A estreita associação entre consumo e entretenimento fundamente a cultura midiática. O que se 

pode observar na atuação dos grandes conglomerados transnacionais da indústria do entretenimento 

são os lançamentos em bloco envolvendo diversos meios de comunicação. Sites oficiais e campanhas 

nas principais redes sociais digitais como Facebook e Orkut fazem parte das estratégias promocionais, 

paralelamente à intensa exposição do produto nos veículos de massa. O consumo cultural é conti-

nuamente redesenhado por meio de uma aglutinação de imagem e som. O atrelamento do visual no 

auditivo torna-se assim uma demanda consistente do público.

A indústria fonográfica, que nos seus primórdios era ainda desprovida da agregação da imagem 

e lutando para firmar sua legitimidade junto aos potenciais consumidores, concentrou-se na música 

erudita acompanhando o elitismo do seu público-alvo. Investir no enorme potencial da música dita 

http://www.editoraplus.org


99infoeditoraplus.org

popular revelou-se fundamental no processo de implementação desta indústria. O rádio, a televisão 

e também o cinema têm sido acionados desde então como complexas ferramentas de divulgação de 

novos lançamentos junto às grandes audiências. A consolidação da indústria fonográfica ao longo da 

segunda metade do século XX estimulou o consumo de música em proporções inimagináveis até en-

tão: a música como fenômeno de massa.

No mercado da música, percebe-se nitidamente e cada vez mais forte a presença da imagem 

como complemento do som, no milimetricamente detalhado visual de bandas, astros e estrelas; no 

apuro do material gráfico que acompanha cada lançamento (capas, flyers, posters, websites, etc); nos 

clipes especialmente produzidos como parte das campanhas midiáticas; na espetaculosa pirotecnia 

visual dos megaconcertos ao vivo; no esmero estético da produção de DVDs desses eventos; na proli-

feração de celulares e tocadores portáteis equipados com telas e fones de ouvido.

Muito se tem escrito sobre o predomínio da visão na cultura atual. Parece oportuno ressaltar 

a centralidade dos meios audiovisuais na contemporaneidade. Verifica-se, no que tange ao aspecto 

aural, o ouvir expandido pelo assistir aos clipes, concertos, DVDs; por visitar ao site do artista, compar-

tilhar informações e arquivos através de blogs, podcasts e redes sociais, etc. Trata-se, portanto, e cada 

vez mais, de ver/ouvir música.

A MTV foi criada como vitrine da indústria fonográfica. Toda uma geração de bandas e cantores-
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dançarinos como Michael Jackson e Madonna floresceram neste ambiente em que imagem e música 

se tornaram interdependentes. Hoje vemos a migração do videoclipe para diversas plataformas, como 

celulares e sítios virtuais. A complexificação do ecossistema comunicacional, conforme aponta Martin-

Barbero (1997), impele e demanda diversos tipos de reconfigurações nos modelos de negócios da 

indústria cultural. Enquanto as quatro principais gravadoras20 se aliam e se ocupam em criminalizar e 

banir sites de compartilhamento gratuito, a Apple inova ao lançar tocadores digitais munidos de tela, 

obtendo fabulosos lucros com a venda de música, clipes, shows e diveros tipos de programas de TV 

em sua loja virtual iTunes.

Na trilha da popularização da microinformática, procedimentos de remixagem e editoração digital 

de imagem e som ensejam novos formatos como os remix, spoofs e mash ups. Estas reapropriações 

são características do que se tem denominado Web 2.0, onde o conteúdo é produzido pelo usuário. 

Clipes de música e trechos de shows e DVDs musicais representam grande parte dos posts em sites 

como o YouTube, onde produções caseiras misturam-se a cópias extra-oficiais de material lançado 

comercialmente. 

Confrontada com a forte presença do que Juremir Machado (2003) denomina “tecnologias do 

imaginário” na cultura atual, a classe artística diverge sobre a apropriação do ciberespaço como alter-

20 - A saber: EMI, Sony-BMG, Universal e Warner.
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nativa de distribuição e consumo cultural. Enquanto o buzz tem sido consistentemente promovido como 

parte das estratégias de constituição e fidelização de público, procuram-se salvaguardas contra o uso 

não autorizado de produtos culturais.

Os ensinamentos de McLuhan nos levaram a compreender os efeitos psicossociais dos meios 

de comunicação. Os estudos de Derrick de Kerckhove atualizam a obra do autor canadense, enfocan-

do o campo das psicotecnologias. Segundo Kerckhove (1997) é importante investigar as complexas 

interações entre a psique humana e os sistemas eletrônicos de processamento de informação, os quais 

nos condicionariam tanto em nível pessoal quanto social.

A sistemática exposição imagens e sons editados por meio de softwares como Photoshop e Pro 

Tools pode contribuir para alterar de forma decisiva a nossa percepção. A despeito das transformações 

operadas por esses programas, os resultados são veiculados como naturais. Aliados à redundância da 

justaposição do sonoro ao visual – contextos musicais açucarados em cenas românticas; contrastes 

tímbricos e dinâmicos e frequências exacerbadas em cenas de tensão e violência; descrição sonora 

das imagens – a flagrante dissociação entre os elementos processados no contexto midiático e nossa 

percepção da vida real desnorteia o espectador, distorcendo os parâmetros de expectativa do entorno.

O videoclipe musical parece levar ao extremo este processo de edição midiática ao interagir um 

fluxo imagético hiperacelerado, saturado de informações visuais, com uma trilha sonora em andamento 
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idêntico ao da performance ao vivo. 

O teórico Michel Chion (1994) propõe diversas categorizações da escuta: a escuta casual utiliza-

da para determinar a origem e classificar a fonte sonora emissora; a escuta semântica que decodifica 

o significado inscrito no som escutado; e a escuta reduzida atenta ao fenômeno sonoro em si mesmo. 

Pierre Shaeffer, criador da musique concrète, foi quem primeiro utilizou esta última categoria como 

contraponto da escuta convencional produzida pela tradição musical com a qual sua música rompe. 

Diversos tipos de treinamento concorrem para aguçar a sensibilidade auditiva. No Brasil, o com-

positor e educador L. C. Csekö propõe em suas Oficinas de Linguagem Musical uma série de atividades 

destinadas a estimular, investigar e expandir o processo de audição. Csekö21 compreende a audição 

como um fenômeno complexo que pode ocorrer de diversos modos. Assim, teríamos a escuta mera-

mente casual, a escuta funcional com a qual enfocamos conscientemente o objeto sonoro e as diversas 

escutas diferenciadas. Nesta última categoria estariam compreendidas a escuta focal, a periférica, a 

escuta de horizontes, a escuta imaginária e a escuta-memória, dentre outras. Csekö observa que a 

ambiência sonora envolve nossa audição multidirecionalmente, com um fator de tempo próprio – o qual 

se interpenetra com a memória sonora – e decupa-se em múltiplos planos ou horizontes de escuta.

21 - Segundo entrevista realizada pela autora por ocasião do desenvolvimento deste texto.
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Por sua aplicação mais direta nesta discussão, tomaremos de Chion o conceito de áudio-visão, 

ensejado pelos circuitos audiovisuais como o cinema, a TV, inúmeros domínios do ciberespaço, etc. 

Através deste conceito podemos pensar a interação entre os dois sentidos na percepção e interpreta-

ção dos signos audiovisuais. 

Ao analisar a relação som-imagem no cinema, Chion enfatiza a capacidade específica do som 

em afetar nossa percepção. O autor nos lembra que embora nossa audição opere através de da capta-

ção intermitente de fragmentos de alguns poucos segundos de som, estes são recolhidos, processados 

e sintetizados tão rapidamente – e sendo esta operação repetida em intervalos de tempo tão curtos 

– que nós percebemos como um só todo. O ouvido é capaz de analisar, processar e sintetizar o som 

muito mais rapidamente do que o olho trabalha a imagem, mas mesmo assim, por operar ininterrup-

tamente em um campo multidirecional, nossa audição de um evento sonoro qualquer ocorre sempre 

frações de segundo depois dele, não sendo nunca totalmente simultânea a este evento. Um retardo 

semelhante acontece com a nossa visão de imagens, originando assim um fascinante contraponto de 

tempos de percepção.

“... Há sempre algo a respeito do som que nos assola e sur-
preende, não importa o que seja – especialmente quando 
deixamos de prestar atenção  consciente a ele. Portanto o 
som interfere com nossa percepção, ele a afeta. Certamente, 

http://www.editoraplus.org


104infoeditoraplus.org

nossa percepção consciente pode valorosamente trabalhar 
para submeter tudo ao seu controle, mas (...) o som mais do 
que a imagem tem a habilidade para saturar e provocar curto-

circuito na nossa percepção.” (CHION 1994)22

Segundo sua análise, a banda sonora modifica a nossa percepção da imagem cinematográfica. 

O som adiciona elementos para a percepção da imagem no cinema, sendo esta imagem interpretada 

através dele. O som é capaz de transformar a percepção da imagem de diferentes maneiras. A interpre-

tação feita pela acoplagem entre visão e audição resulta bastante diferente da interpretação da imagem 

destituída de som. O som imputa dinâmicas poderosas no fluxo imagético. Uma simples alteração ou 

mesmo a substituição de uma sequência de sons – ou música – pode alterar radicalmente a compre-

ensão da imagem visual.

Chion observa ainda que os surdos treinados na linguagem gestual-visual desenvolvem uma 

rapidez olhar/percepção visual comparável à do ouvido, sugerindo que a aprendizagem pode interferir 

22 - Tradução livre.
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neste ritmo dito natural23. No campo da educação de surdos, percebe-se que a necessidade de aqui-

sição da linguagem gestual-visual como sistema lingüístico próprio ocasiona ressonâncias de ordem 

social e emocional que vão além da perda auditiva. Há hoje um esforço para que a perspectiva médico-

organicista subjacente ao uso da expressão deficiente auditivo, não oblitere a legitimação do surdo 

como membro de comunidade lingüística e cultural diferenciada, cujas potencialidades e especificida-

des necessitamos aprender a respeitar e valorizar24. 

A complexidade da questão da surdez foge ao escopo da presente discussão. Ressalte-se que, 

visto sob uma perspectiva sóciocultural, o surdo difere do ouvinte não apenas porque não apresenta 

os mesmos níveis de capacidade auditiva, mas porque desenvolve potencialidades psicoculturais pró-

prias. O sempre provocativo compositor John Cage (1961:14) lembra que a surdez não se restringe a 

fatores orgânicos. Você é surdo (por natureza, escolha, desejo) ou consegue ouvir (órgãos externos, 

23 - Para aprofundamento nesta questão, vide o atraente trabalho de Oliver Sacks em Vendo Vozes (1990), obra 

na qual o autor descreve em detalhes características neurofisiológicas da percepção acústica dos deficientes au-

ditivos, destacando uma estreita ligação neurológica entre ver e ouvir.

24 - Para uma contundente argumentação sobre as representações hegemônicas que prevalecem em nossa socie-

dade, ensejando a segregação do surdo, vide Carlos Skliar (1998).

http://www.editoraplus.org


106infoeditoraplus.org

tímpanos, labirintos em ordem)?25

Esta citação foi escolhida para ressaltar que o termo surdez também é freqüentemente utilizado 

em sentido figurado, para designar indiferença ou falta de sensibilidade afetiva. Neste sentido, o surdo 

aparece como o mau ouvinte que não dá ouvidos aos conselhos dos mais velhos; aos apelos dos afli-

tos, etc. Por oposição teríamos o bom ouvinte que presta a devida atenção e leva em consideração o 

que escuta. 

O cidadão urbano contemporâneo parece de certa forma optar por uma surdez parcial defensiva 

ao utilizar fones de ouvido que o isolam da cacofonia das ruas. O encapsular-se numa ambiência acús-

tica personalizada e nômade confere uma trilha sonora para a aleatoriedade imagética do cotidiano. 

Quanto à poluição visual, semelhante escapatória parece ser hoje comumente encontrada ubiquidade 

das diminutas telas de celulares e tocadores digitais conectados a redes sem fio. 

Poder-se-ia dizer que, para além da imersão no espaço acústico da aldeia global concebida por 

McLuhan (1964), estaríamos expostos à fonodélia da megalópole. Ouvimos hoje em dia, sem qualquer 

processo de adequação, do troar do tráfego pesado das grandes cidades ao repicar de um chorinho 

acústico no bar ao lado. Passamos das rajadas faladas do hip-hop ao ostinato rítmico-tímbrico da cena 

25 - No original: Are you deaf (by nature, choice, desire) or can you hear (externals, tympani, labyrinths in wha-

ck)? Tradução livre.
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eletrônica; do barroco ao insólito do eletroacústico experimental. Entrementes, nosso percurso auditivo 

na cena urbana interfaceia com um incessante regurgitar de imagens visuais. 

Constitui-se deste modo uma ampla gama de variedades na cultura atual, tecidas pela interação 

do ouvinte-espectador sintonizado nos vários planos de percepção, o fluxo visual-musical compondo a 

sua linguagem angular, aleatória, híbrida.
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Uma imagem híbrida: comunicação e história

Marialva Carlos Barbosa 

Proponho nesse ensaio pensar a relação comunicação e história a partir de uma metáfora: a 

imagem híbrida. Visualizando a metáfora, como uma figura do discurso, isto é, pressupondo o desloca-

mento e a extensão atribuídos a um sentido da palavra, em suma, uma teoria da substituição (Ricoeur, 

1983, p. 5), chamar a relação história e comunicação de imagem híbrida (ou indo além e assumindo o 

neologismo do livro imagibrida) é destacar o ato narrativo contido tanto nas análises e práticas históri-

cas como nas análises e práticas comunicacionais.

Exacerbando essa afirmação, tomamos como presssuposto que tanto a história como a comuni-

cação produzem narrativas da existência, uma tendo como base o que se denomina “passado humano” 

e a outra aquilo que se configura como “problemas do tempo presente”. Portanto, o que figura como 

problema de análise é o ser humano na sua dimensão narrativa.

A narrativa não existe fora de um ato humano de produção de sentido. A simbolização do mundo 

é um a priori tão evidente que aquilo que denominamos real é dessa forma percebido porque há toda 
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um enquadramento daquilo que ficaria fora desse invólucro. A realidade pressumida é um ato de sim-

bolização do mundo produzido pela experiência humana.

Portanto, narrativa é a maneira como produzimos nossa existência em atos cotidianos e corri-

queiros, ou seja, na história. Tomando de empréstimo as categorias conceituais de Ricoeur, produzir o 

ato narrativo é a partir de um mundo configurar um texto que se transforma também pela ação humana. 

A produção de sentido se converte em configuração de um novo texto que volta ao mundo produzindo 

novas compreensões, explicações e transformações. 

Esse círculo interminável – mas não vicioso, já que significa a possibilidade aberta de novas 

escrituras produzidas por quem realiza o ato narrativo – é construído dentro de um modo de comunica-

ção: um texto que se apresenta aos nossos olhos (o mundo), é lido e compreendido por atos sempre 

comunicacionais (nossa relação com o texto que é mundo) e se transforma igualmente em outros atos 

comunicacionais (nossa ação no mundo que resulta sempre em transformação).

A história se ocupa dessas mesma articulações narrativas, mas estas devem ser localizadas 

num outro tempo e, assim, realizadas pelos homens de outrora. Um mundo sempre pressumido que 

chega até o presente sob a forma de rastros e restos, de vestígios significantes e que podem ser deci-

frados, ou seja, restos de ações comunicacionais, é o que será objeto da interpretação do pesquisador 

que se interessa pelas narrativas produzidas num tempo anterior aquele que denominamos aqui-agora. 
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Portanto, o que a história faz nada mais é do que fornecer uma nova interpretação aos atos comunica-

cionais realizados por homens que chamamos antepassados.

Mas para chegar até este passado é preciso que haja algumas aberturas fundamentais em dire-

ção aos tempos idos. É preciso que o passado se apresente, como já enfatizamos, sempre sobre a for-

ma de traços a serem conectados numa interpretação, e nos diga no presente que houve um passado.

Os atos comunicacionais deixam marcas permanentes. São essas marcas fixadas em conecto-

res históricos que permitem a interpretação do passado. Os documentos, considerados por um longo 

período da história como o lugar evidente do passado e possibilidade plausível de sua recuperação, 

são mais do que atos comunicacionais. Produzidos por um outrem, situado num passado próximo ou 

distante, fixam prioritariamente pela escrita a materialiadade da ação comunicional passada que se 

revela fundamental para a compreensão desse outro tempo para além da possibilidade do próprio do-

cumento. São, portanto, atos comunicacionais memoráveis.

Outros conectores históricos, dizendo-nos permanentemente que houve um passado, como a 

cultura material, nada mais são do que ações narrativas. A materialidade arquitetônica, por exemplo, 

nos dá a sensação de entrar num outro tempo, imaginando rostos e ações desses homens e mulheres 

que pelas suas obras construiram o laço evidente mais duradouro entre o passado e o presente: esta-

beleceram um claro ato comunicacional do passado em direção ao presente. 
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Além da cultura material, a sequência de gerações é outro conector histórico que lembra in-

cessantemente o passado. As gerações sucessivas e a possibilidade de “coexistência de diversas 

gerações numa mesma fatia de presente” (Ricoeur, 2001, p. 375) institui uma memória transgeracional 

tornandoo passado uma espécie de híbrido da realidade presente. Passado e presente mesclam-se no 

tempo que denominamos contemporaneidade. 

A sequência de gerações colocam em referência ou em oposição aquilo que chamamos e insti-

tuimos como predecessores, contemporâneos e sucessores. A noção de sequência de gerações ins-

taura uma espécie de lugar anônimo. Derivar a tríade presente, passado e futuro para esse mundo do 

anonimato significa instaurar reinos: os contemporâneos, os predecessores e os sucessores. No ano-

nimato desse triplo reino, há o sentimento de mediação mais evidente entre tempo privado e público.

Contemporâneos que somos, habitamos o mesmo mundo simbólico. Temos a sensação de que 

“envelhecemos juntos”, ganhamos juntos as mesmas marcas que indicam a passagem do tempo, 

temos a nítida certeza de que “duramos juntos”. O mundo compartilhado está inscrito tanto no tempo 

quanto no espaço. Mas compartilhamos esse tempo/espaço com sujeitos anônimos que ganham se-

melhança e nome ao viver o mesmo mundo. Contemporâneos somos das mesmas alegrias e misérias 

do mundo.

Mas nesse reino temporal e espacial existem ainda outros personagens que nos dão a sensação 
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do fluir da vida. A vida que passa, reflui, e a vida que se estende em direção a um futuro só existe como 

possibilidade. Na inexorabilidade do tempo, precisamos instaurar o reino dos predecessores e dos su-

cessores, para termos a certeza da continuidade mesmo diante da sua impossibilidade. 

Falar dos predecessores é colocar também em referência atos memoráveis, nos quais se torna 

quase impossível separar a memória individual do que é a memória desse passado tornado histórico. 

São meus predecessores aqueles que não possuem nenhuma vivência contemporânea às minhas. Um 

mundo que existia antes de meu nascimento, sob o qual não posso exercer nenhuma influência e que 

só existe como imagem/imaginação, muitas vezes transformada em verdade histórica pelos restos e 

rastros que o passado faz deixar no presente. 

A noção de geração é fundamental para a prática historiográfica, se constituindo num dos instru-

mentos de pensamento indispensáveis para a construção da narrativa histórica. O calendário, a idéia 

de sequência de gerações e a do triplo reino dos contemporâneos, dos predecessores e dos suces-

sores, o uso de arquivos, documentos e rastros, tudo isso, são instrumentos de pensamento que se 

constituem em espécies de conectores entre o tempo vivido e o tempo universal (RICOEUR, 1997, p. 

179-180). Esses conectores são, portanto, que mediações propostas pela prática historiográfica. 

Idealizamos uma relação anônima entre sujeitos que viveram a mesma época e a esses atores 

que estiveram em confronto de maneira concomitante chamamos – em função do momento de vivên-
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cia, se no presente, no passado ou no futuro – de contemporâneos, predecessores ou sucessores. 

Cada um desses grupos de sujeitos anônimos, por experimentarem a mesma relação temporal, vive 

uma relação que só existe nessa dimensão temporal. Designamos, portanto, esses atores como vi-

ventes de um tempo que na projeção realizada ocupam efetivamente o lugar dos mortos. Quando nos 

referimos aos predecessores em narrativas que os colocam novamente em relação, os retiramos da 

morte para a vida. Da mesma forma, quando nos referimos aos que virão depois de nós, transforma-

mos a expectativa em algo que efetivamente já existe, como vida, na narração.

É a substituição de uma geração pela outra que produz a idéia de continuidade histórica, mes-

clando tradição e inovação. A geração nos induz a pensar na inexorabilidade do tempo, no fenômeno 

do nascimento, do envelhecimento e da morte. A geração também se enuncia pelo tempo calendário, 

ainda que essa dimensão quantitativa não tenha sido suficiente para a construção do conceito.

Para Dilthey pertencem a mesma geração, contemporâneos que ficam expostos as mesmas 

influências, marcados pelos mesmos acontecimentos e pelas mesmas mudanças. Os contemporâneos 

não são, portanto, todos os que vivenciam o mesmo tempo, mas todos os que se sentem pertencentes 

ao mesmo momento histórico. Há um sentimento de pertença do grupo àquela época. Os contemporâ-

neos estiveram sujeitos as mesmas influências e exerceram também influências comuns. Ser contem-

porâneo ou ser pertencente a uma mesma geração, é ter em comum uma bagagem e também estar 
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aberto de maneira comum a novas possibilidades (RICOEUR, 1997, p. 189).

Há uma disposição comum, no sentido que emprega Bourdieu, para agir, sentir e pensar de uma 

certa maneira. Mas evidentemente, cada sujeito social ocupa um lugar, o que nos permite dizer que 

nem todos exercem as mesmas influências e nem todos estão submetidos as mesmas influências. 

Podemos, também, na sequência da vida cohabitar múltiplas gerações. Essa vivência em con-

junto no tempo significa receber de outros, pelas imagens-lembranças, o passado, passado esse que 

se transfere pelo ato comunicacional ao presente. Essas múltiplas intercessões permitem a transição 

da memória individual e coletiva à história. Ou seja, os acontecimentos históricos, aqueles que são 

transformados em algo a ser relatado pela força da intriga que eles próprios contém, são construídos 

também pelos rastros memoráveis que do passado transitam até o presente e, podem, ser alvo do 

olhar que figura a história.

Assim, o mais importante conector que mostra no presente a materialidade de um passado com 

a pretensão de ser o verdadeiro passado é a memória. Pela memória é possível produzir em imagina-

ção a idéia de um tempo e lugar. A memória é uma imagem híbrida por excelência.
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Memória: uma imagem híbrida

Conceito situado numa convergência entre o subjetivo e o histórico, a memória como fundamen-

to reflexivo, aberta à ação humana, foi apropriada de múltiplas formas, desde o final do século XIX, por 

inúmeros teóricos. Constrói-se uma espécie de arena memorável, onde se situam de um lado aqueles 

que consideram a memória como um próprio do indivíduo, relacionada às percepções mais subreptí-

cias do ser humano. É nesse lugar que se situa, por exemplo, toda a complexa conceituação de Bérg-

son sobre a imagem-lembrança, que na sua análise coloca em relevo o papel do corpo e do cérebro, 

em particular, na produção dessas imagens e, por conseqüência, afirma a imaterialidade da memória. 

De outro, há a emergência da memória como atributo social. Esse é o movimento feito por Mau-

rice Halbwachs, imerso nos movimentos de explicação do mundo que emergem no final do século XIX 

em torno das novas ciências denominadas humanas, no sentido de atribuir à memória valor social. 

Para ele, a memória individual é sempre social e coletiva já que é produzida por um sujeito inscrito num 

grupo, numa classe, num lugar demarcado socialmente. 

Considerando a memória como algo da sociedade e não do indivíduo, visualiza no que chama 

os “quadros sociais da memória” a possibilidade um enquadramento da dialética lembrança e esqueci-

mento. Tempo, espaço e linguagem seriam, para ele, os quadros privilegiados de uma memória coleti-

va. Mas a que fenômenos Halbwachs se referia quando falava de memória coletiva?
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Em seu uso mais corrente, memória coletiva leva a pensar numa memória dividida entre aqueles 

que teriam vivido um acontecimento passado, evocando a idéia de coletividade e distribuição desse 

passado comum. Uma família, por exemplo, tem uma memória que se refere aos acontecimentos que 

interrelacionam os seus personagens numa única história.

Mas memória coletiva define igualmente o que chamamos memória histórica, isto é, a presença 

dos grandes mitos coletivos, dos atores da história. Os testemunhos, as histórias de vida, as autobio-

grafias, a documentalização que a mídia produz são conectores dessa história como se institui por essa 

memória comum e construída como identitária. É através da re-narração desses testemunhos, dessas 

textualidades que evocam no mesmo passado vivido que se produz a ilusão de que o passado pode 

se tornar presente.

A memória coletiva ao ser elevada à categoria de memória nacional, partilhando o conhecimento 

de fatos e heróis de uma história comum, transforma-se na memória histórica. Assim, memória coletiva, 

na acepção de Halbawchs é evocação, lembrança de um acontecimento vivido, narração, testemunho 

ou narrativa histórica, ao mesmo tempo em que é também escolha do passado, interpretação (muitas 

vezes instrumentalizadas políticamente), monumentos e restos da história e pontos inflexivos desse 

passado.

A questão da memória mostra ainda que o esquecimento é um dever da memória e, portanto, a 
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categoria memória só existe no esquecimento. Ao lembrar algo, tira-se esse algo do esquecimento para 

a memória. Só há memória, porque há esquecimento. Enquanto a memória é sempre apresentada com 

a ambição à fiabilidade, o esquecimento, em contrapartida, apresenta-se como uma espécie de defeito. 

Portanto, o que está em foco no jogo memorável é o grau de profundidade do esquecimento e o seu 

estatuto epistemológico (Ricoeur, 2000).

Há que se considerar ainda as múltiplas possibilidades de esquecimento, o que faz com que 

alguns autores proponham uma tipologia do esquecimento (pragmática), estabelecendo níveis dife-

renciados, mesmo em relação ao chamado esquecimento profundo: esquecimento por apagamento 

de restos; por persistência de restos e em decorrência da memória. A uma memória impedida corres-

ponderia o esquecimento produzido no Inconsciente; a uma memória manipulada corresponderia o 

esquecimento produto da narrativa; e aos usos e abusos da memória corresponderia o esquecimento 

comandado, numa dimensão institucional (Ricoeur, 2000).

Há um esquecimento por persistência de restos, algo que apresenta uma marca exterior, algum 

tipo de inscrição que reenvia ao passado. A sobrevivência dessas imagens indicaria a existência de um 

esquecimento profundo, o que Ricoeur chama esquecimento de reserva.

Articulando portanto diversos conectores que são capazes de, em imaginação, transportar os 

tempos idos para o tempo que consideramos como presente, a história produz atos narrativos a par-
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tir de um olhar sempre localizado no presente. E essa talvez seja a imagem híbrida mais evidente 

da história: refere-se ao passado imaginável, construindo-o como o único possível. Duas dimensões 

inserem-se na sua narrativa: a expectativa de verdade, na recuperação pressumivelmente real de um 

passado, e a possibilidade de configurar uma intigra pelo seu ato discursivo. 

A história sempre se refere ao fracasso ou ao sucesso de homens que vivem e trabalham juntos 

em sociedades ou nações, se constituindo num fragmento ou segmento do mundo da comunicação. 

São os atos comunicacionais dos homens do passado o que se pretende recuperar como verdade 

absoluta ou como algo capaz de ser acreditado como verídico. É, nesse sentido, que dizemos que a 

história é sempre um ato comunicacional.

Em todas as histórias que contamos há sempre uma expectativa comunicacional: queremos 

que sejam únicas, singulares, coisas que ninguém nunca foi capaz de escrever (RICOEUR, 1996, p. 

216-217). Ou seja, mesmo nos textos envolvidos com a pretensão da ciência se conta histórias e estas 

devem ser governadas pela lógica narrativa. O que confere unidade orgânica ao que contamos, como 

modos de comunicação, seja o que pode dar a impressão de trazer o passado para o presente, seja 

o que se refere ao presente, é o ato de seguir a narrativa. Só haverá entendimento se a história puder 

ser seguida por aquele que a lê, a decifra e a interpreta. 

Com isso não queremos retirar da história o seu estatuto de ciência, construído como um lugar 
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emblemático de sua fala e fundamental para o desenvolvimento da disciplina histórica. Também não 

negamos toda a discussão que governou o século XX e que procurou construir novos parâmetros e no-

vas bases para a disciplina, privilegiando a estrutura e a conjuntura nos tempos de longa duração. Tal 

como Ricoeur, o que estamos enfatizando que é “o saber histórico procede da compreensão narrativa 

sem nada perder de sua ambição científica” (1994, p. 134).

É a partir de restos e vestígios que chegam do passado ao presente também que podemos re-

contar as histórias que envolvem prioritariamente as ações comunicacionais do passado. Muitas vezes 

nessas ações, o objetivo último é prefigurar os sistemas de comunicação existentes em dado momento 

e lugar. Nesse instante, a história que afinal é comunicação, se torna história da comunicação.

Paul Veyne num texto que já se tornou clássico, “Como se escreve a história” (1971), diz textu-

almente que a história é uma ciência por demais “sublunar” para ser explicada por leis. Ao se fazer his-

tória deve-se diminuir a pretensão explicativa e, ao mesmo tempo, elevar a sua capacidade narrativa. 

Mas o que leva um acontecimento a ser considerado como histórico? O que faz com que um 

objeto, uma particularidade, um fato passado seja alvo de reflexão histórica? Não é a singularidade 

do acontecimento. Para Veyne, é o fato de figurar numa intriga. Qualquer acontecimento, nesse senti-

do, pode ser histórico, cabendo ao interpretante no presente elevá-lo a essa categoria a partir da sua 

compreensão/explicação particular. Um acontecimento histórico é aquilo que já foi narrado e pode ser 
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re-narrado. Mas o que é afinal a intriga?

A intriga é o conjunto de combinações através do qual os acontecimentos são transformados em 

história ou uma história é tirada de acontecimentos (Ricoeur, 1994, p. 26). A intriga é, pois, o mediador 

entre o acontecimento e a história. 

A partir dessas considerações iniciais é preciso considerar ainda as distinções textuais como 

convenções. É a partir de convenções culturais que classificamos os textos com pretensão à verdade e 

os textos ficcionais. Todo texto é estruturado de modo narrativo e, como tal, sujeito ao regime de inter-

pretação que se aproxima das narrativas cotidianas com as quais estruturamos a nossa vida. 

Mesmo quando a história, por exemplo, se afasta do modo narrativo presente nas crônicas an-

tigas, na história eclesiástica ou política que conta batalhas, tratados, partilhas, ou seja, mudanças de 

destino que afetam o exercício do poder por determinados indivíduos, ela continua narrativa. Ainda que 

seja a história da longa duração, ao tornar-se social, econômica, cultural, permanece ligada ao tempo 

e procura enfocar múltiplas mudanças que ligam sempre uma questão final à situação inicial. A história 

é sempre a história dos homens que são portadores, agentes, vítimas das forças, das instituições, das 

funções, dos lugares onde estão inseridos. E é neste sentido que ela não pode romper com a narração, 

já que seu objeto é a ação humana que implica agentes, finalidades,circunstâncias e resultados. 

http://www.editoraplus.org


123infoeditoraplus.org

Há que se considerar ainda que o passado, mesmo se considerado como real, é sempre inve-

rificável. Na medida em que ele não mais existe, só indiretamente é visado pelo discurso da história. 

Assim, tal como a ficção, também a reconstrução histórica é obra da imaginação. Por outro lado, qual-

quer construtor de textos configura intrigas que os documentos autorizam ou proíbem, combinando 

coerência narrativa e conformidade aos documentos. É também essa combinação que faz dos textos 

permanentes interpretações.

Quando as narrativas são analisadas há que se considerar que qualquer construção textual ou 

não articula a sedimentação de padrões existentes anteriormente com a inovação. É a ligação com a 

tradição, com os esquemas narrativos já de conhecimento do leitor, que permite o reconhecimento do 

desvio, ou seja, a inovação. O desvio só é possível existir se tiver como pano de fundo a cultura tradi-

cional que cria no leitor expectativas que o artista irá estimular ou frustrar. O que existe, pois, é sempre 

um jogo de regras.

Mas o que une então todas as narrativas? Podemos dizer que é o fato de cada um de nós vi-

vermos a existência numa perspectiva temporal. São as intrigas que inventamos ao viver que irão nos 

ajudar a configurar nossa experiência temporal. 

A função da intriga é, pois, esta capacidade dos textos, ficcionais ou não, de configurar a expe-

riência temporal. Esses textos são sempre fabulações, no sentido de que sempre imitam as ações. A 

http://www.editoraplus.org


124infoeditoraplus.org

inteligibilidade narrativa é produzida por esta imitação, utilizando-se ou não, em função da característi-

ca textual, dos recursos ficcionais. 

Além disso qualquer texto é produzido em três ordens ou dimensões. Primeiro existe o mundo, 

um mundo que é texto, narrativa, já que é vivido na dimensão cotidiana das múltiplas articulações 

temporais. Desse mundo-texto produzimos uma leitura. E a partir desse entendimento construímos um 

outro texto. Ou seja: configuramos o mundo que aparece sob a forma de interpretação. E ai esse texto 

que fala do mundo (e não é mais o mundo) abre-se à pluralidade de olhares, leituras, textos, narrativas 

existentes. Abre-se à pluralidade de interpretações. Refigura-se o texto sob forma de um outro texto e 

é este novo texto que volta ao mundo. Mas, ao tomar contato com o texto, aquele que devolve o texto 

ao mundo já mudou. Afinal todo texto produz sentido e induz à ação. A leitura produz invariavelmente 

uma mudança intrínseca em quem a realiza. 

O texto se projeta além dele mesmo, através da simulação da experiência vivida. A narrativa en-

foca, assim, a experiência que pode ser a do próprio leitor, já que os textos desenham um mundo, que, 

mesmo sendo fictício, continua sendo um mundo. É o que o Ricoeur chama mundo do texto, sempre 

ofertado à apropriação crítica dos leitores. No ato de leitura se entrecruzam, pois, o mundo do texto e 

o mundo do leitor. Se o mundo do texto é sempre imaginário, o mundo do leitor é real, mas ao mesmo 

tempo capaz de remodelar a esfera do imaginário. Completando-se pelo itinerário da leitura, o texto é 
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um objeto literário constituído pela atividade de ler. 

Há que se considerar ainda que a ação narrativa instaura o mundo das coisas contadas e o 

reino do “como se”. Conta-se o mundo como se fosse real, como se o que é relatado de fato tivesse 

acontecido daquela forma, como se tivesse existido. O mundo das coisas contadas é sempre o “como 

se” da ficção e a experiência depende da voz narrativa que contém invariavelmente a voz do narrador. 

Mas essa voz não contém apenas a voz direta do autor, mas de todos aqueles que são designados 

pelo seu ato de narrar. Na voz narrativa estão contidos múltiplos atos memoráveis. “Cada voz narrativa, 

continua o autor, tem seu próprio tempo e seu próprio passado, de onde emergem os acontecimentos 

recontados”.

Mas o mundo projetado pela obra é capaz de cruzar com um outro mundo, o mundo do leitor. 

Assim, a re-figuração vai de um mundo a outro, de um mundo fictício a um mundo “real”. 

O “como se” dessa experiência da leitura coloca em destaque a questão da voz narrativa, que 

não é apenas a voz narrativa do autor, mas uma voz que em essência é cultural (da tradição, do mundo 

onde ele se insere, das representações, das visões de mundo sub-reptícias ao texto). Esta é uma das 

razões pela qual as histórias contadas parecem pertencer à memória de alguém que “fala” no e pelo 

texto. 
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Falar em narrativa é se referir obrigatoriamente à questão da temporalidade. Se considerarmos 

temporalidade como inscrição das atividades humanas na duração, não há um sentido único do tempo. 

Entretanto, historicamente o tempo foi considerado prioritariamente sob duas perspectivas: a primeira 

baseada na cosmologia e a segunda na experiência humana, isto é, a significação de viver o tempo. 

Essas duas concepções não são excludentes.

Ricouer dá como exemplo o sentido da palavra agora: “De um lado, agora designa uma interrup-

ção na continuidade do tempo cosmológico e pode ser representado por um ponto sem extensão. De 

outro lado, agora significa presente vivido, rico de um passado recente e de um futuro iminente” (1994, 

p. 32). Não existe nenhuma ligação lógica entre essas duas interpretações do agora.

Esta aporia que nenhuma fenomenologia do tempo, segundo sua tese, é capaz de resolver, 

pode ser resolvida na narrativa, através da inclusão de uma resposta criativa capaz de lhe dar caráter 

produtivo. Cada forma narrativa tem a capacidade de responder e, ao mesmo tempo, corresponder a 

uma de nossas experiências de tempo.

Ao considerar o tempo medido, da física, o tempo pretérito da história, instaurou-se represen-

tações plurais. A história ao tentar recuperar o passado e trazer o passado para o presente cria uma 

espécie de terceiro tempo, situado entre um tempo cosmológico e o fenomenológico. O calendário 

funciona como matriz desse terceiro tempo. O agora não é mais o instante pontual, nem presente 
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vivido. Transforma-se em algo datado, capaz de dar ao presente novo lugar no sistema de datas es-

tabelecidas. Instaura-se a data inicial, ponto zero, considerada evento fundador que cruza o instante 

cosmológico e o presente vivido. A pretensão à verdade histórica fica assim submetida aos contratos 

impostos pelos calendários e pela noção de prova documental.

Esse mesmo movimento na ficção perde sentido. As narrativas de ficção abrem-se a toda espé-

cie de variações imaginativas, incluindo combinações infinitas de aspectos cosmológicos e fenomeno-

lógicos. A ficção está livre para explorar as inúmeras propriedades qualitativas do tempo, ainda que no 

plano da imaginação. A ficção transforma-se, pois, numa espécie de laboratório para as experiências 

onde a imaginação ensaia soluções plausíveis para o enigma da temporalidade.

Recuperar o passado significa caminhar do agora numa direção pretérita a partir de traços, res-

tos, vestígios que o passado deixa no presente. Significa considerar que os rastros são signos de re-

presentação. Seguir um rastro é percorrer um caminho já trilhado pelos homens do passado. Os rastros 

pressupõem que os homens do passado passaram por ali: são traços que ficaram de suas atividades, 

de suas obras (ferramentas, casas, templos, sepulturas, escritos, imagens) e que deixaram marca. 

Assim, ter passado por ali e ter posto uma marca se equivalem. 

Se alguém passou por ali, convém seguir esse rastro. Mas o rastro pode ser perdido, pode não 

levar a nenhum lugar, pode igualmente apagar-se. Seguindo o rastro podemos saber que alguém pas-
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sou por algum lugar. O rastro indica o aqui, no espaço, e o agora no presente. O rastro “orienta a caça, 

a busca, a investigação, a pesquisa”. O significado do passado permanece preservado em seus vestí-

gios, trazidos ao tempo presente e interpretados no presente numa cadeia de significação (RICOEUR, 

1996, p. 200-201). 

Entre o rastro deixado e a tradição transmitida e recebida, assinala o autor, há uma profunda 

afinidade. O rastro designa, em função da sua materialidade inscrita no presente, a exterioridade do 

passado, que, dessa forma, se inscreve no tempo do universo. A tradição coloca em relevo outro tipo de 

exterioridade: o fato de fazer um passado, que não fizemos, nos afetar. Mas ambos, o rastro percorrido 

e a transmissão transmitida são mediações entre o passado e os homens do presente (Idem, p. 390).

Imagens híbridas: comunicação e conectores históricos

Já que a proposta desse texto é também refletir sobre os chamados conectores históricos, apro-

veito para fazer uma breve inflexão sobre a forma como os meios de comunicação são fundamentais 

na constituição de marcos-referência para o futuro e que se tornarão conectores históricos. 

Não são apenas o fato de serem documentos usados pela história com nova significação, ou 

seja, marcos memoriais de um passado recente ou longínquo, mas também o fato de produzirem no 
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presente a significação dos acontecimentos visibilizados, que, assim, passam ao futuro 

com uma particular significância histórica.

Em relação a um acontecimento recente, a repressão que marcou o ano de 1968 e 

o inscreveu na história política do país, a edição dos jornais sobre a morte do estudante 

Edson Luis no Restaurante Calabouço, as imagens das tropas militares atingindo os ma-

nifestantes, a passeata dos 100 mil são espécies de imagens memória do ano de 1968, 

pouco antes da edição do AI5, em dezembro daquele ano.

Portanto, os meios de comunicação se transformam em momento axial para a pre-

servação das mediações do presente para o passado pelo seu caráter de documento/

monumento de memória, no sentido empregado por Le Goff (1984).

Há, pois, uma memória constituída pelos meios de comunicação que coloca em 

cena a significância do passado. O uso exacerbado dos tempos idos nas emissões da 

televisão, o recurso às comemorações e a rememoração de datas/acontecimentos do 

passado fazem dos meios de comunicação lugares privilegiados da construção da idéia de 

passado e da própria significação dque temos dele hoje. A televisão e os jornais, sobretu-

do, são espécies de janelas que abrem a porta misteriosa dos acontecimentos do passado 

trazidos para o presente.
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Quero me ocupar especificamente dessas imagens e das encenações produzidas , sobretudo 

nas emissões da TV com claro sentido de reconstrução do passado. E dentro desse grupo, analiso 

especificamente as chamadas minisséries históricas. Apenas a título de exemplo, neste texto refiro-me 

a uma única temática da minissérie JK: aquela que coloca em presença a conjuntura de 1968.

No capítulo 17 da minissérie, as imagens da abertura mostram rastros do que seria a conjuntura 

de 1968. A repressão aos estudantes, a ação da polícia, as manifestações contrárias ao regime militar, 

mas também os jornais de época dando conta da datação histórica e visualizados como documentos 

de um passado que chegam ao presente sob a forma de vestígios.

Na minisérie, que se constitui com um sentido histórico particular, já que quer trazer o passado 

para o presente, mistura-se o ficcional com acontecimentos envelopadas como verdadeiros. Para isso 

há que exacerbar o uso de um sentido de passado nessas encenações midiáticas. Há uma multipli-

cidade de tempos que se entrecruzam sem cessar. Que valor o passado assume nessas emissões? 

Como são articuladas as temporalidades midiáticas? Como o esquecimento está presente na dialética 

memória e esquecimento dessas narrativas? Que tipo de efeito comunicacional é criado a partir desses 

rastros? Quais são as articulações e figurações do tempo na narrativa dos meios de comunicação cujo 

destaque é uma dada apropriação do passado? 

Os meios de comunicação usam os rastros e vestígios que chegam do passado ao presente 
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para fornecer um contraponto à necessidade permanente de inserção na atualidade do mundo. O que 

estamos enfatizando é que o uso do passado nas retrospectivas, nas comemorações, nos textos infor-

mativos que relembram eventos semelhantes ocorridos no passado e nos textos com caráter ficcional, 

entre outras tantas formas de apropriação, está afeto a múltiplas tipologias textuais e não é uma dimen-

são visível apenas no mundo contemporâneo.

Evidentemente que em função do regime de historicidade de determinada época essas encena-

ções do passado adquirem características particulares. Num mundo marcado pela aceleração e pela 

construção de futuro que comprime o presente (o que parece ser claramente a dimensão temporal dos 

tempos de hoje) o passado adquire significação singular. Há ainda a construção dessa dimensão tem-

poral na interrelação dos três estases do tempo – passado, presente e futuro – própria da “arquitetura 

temporal” da civilização contemporânea. E nesse processo de formação de laços entre passado, pre-

sente e futuro, os meios de comunicação, por fazerem parte do cotidiano da maioria, são fundamentais 

para a sua sedimentação.

Ao tornarem visíveis a forma como determinada época vivencia a sua própria temporalidade, 

através da narrativa, transformam-se em construtores de uma dada dimensão histórica, uma vez que 

a formulação do sentido de tempo, que materializa a história, advém da sua possibilidade narrativa. 

Ao tratar o conhecimento histórico como doxa e não como episthéme configura-se a primeira 
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apropriação dos tempos idos pelos meios de comunicação. É preciso, tal como faz o senso comum, 

distinguir o novo do velho, de forma a tornar inteligível para a grande maioria o que não está mais aqui. 

E o que não está mais aqui no nosso aqui e agora é efetivamente o passado. Como expressão da 

historicidade própria de nossa época, entretanto, esse passado sempre deve ser apresentado como o 

passado, marcado por uma temporalidade finita, demarcada pela atualidade e como algo que se carac-

teriza pela invariabilidade. Só há um passado verdadeiro e é este que deve ser representado. Há, pois, 

um único passado: tudo aquilo que se distingue do presente como algo absoluto. 

Entretanto, a narrativa é sempre governada pela idéia de verossimilhança e não de verdade. 

Quando se reconstrói o passado, figura-se uma idéia que existe como gênese e não o passado em 

sua inteligibilidade. Assim, os meios de comunicação apresentam nas suas narrativas uma contradição 

intrínseca: buscam a verdade do passado, quando o que podem oferecer é apenas a verossimilhança.

Para a recuperação do passado, ainda que como possibilidade, há que visualizar os restos e 

os vestígios que deixou no presente. Caminha-se do presente em direção ao passado, a partir desses 

rastros que ficaram mostrando a presença/ausência do passsado.

O rastro, os arquivos, os documentos, os materiais que permanecem, os traços memoráveis da 

presença do passado, indicando inclusive a sequência de gerações, tudo isso é história. A história é um 

conhecimento que se efetua por rastros, ou seja, pela significância do passado que mesmo encerrado 
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permanece preservado em seus vestígios (RICOEUR, 1997, 201).

A atividade dos homens é transitória, mas os rastros que eles deixam é duradouro. O rastro indi-

ca a importância do passado e sobretudo o seu signficado, se constituindo num efeito-signo. O rastro 

indica, por fim, a passagem daquilo que se busca no espaço, marcado pelo tempo calendário. É por 

isso que conservado e não mais apenas deixado torna-se documento datado.

Portanto, é seguindo essas mediações em busca do verdadeiro passado que os meios de co-

municação, por exemplo, constróem a lógica dos seus textos que querem representar os tempos idos. 

E isso ocorre mesmo nos textos ficcionais. Mas aqui há uma outra questão: por figurarem claramente 

uma imagem/imaginação do passado induzem a pensar que se está, de fato, recuperando o passado 

na sua inteligibilidade. Por outro lado, há um desejo de passado no público que precisa ser atendido.

E ao construir uma visão do passado, em que há toda uma idealização simbólica desse tempo 

de outrora, como uma espécie de lugar que não está em lugar algum (uma imagem global do passado 

como desejo dominante), os meios de comunicação e, no caso que estamos particularizando aqui, a 

televisão, está pela força da imagem e da imaginação construindo uma utopia comunicacional. 

A utopia é uma criação distintiva de um autor, é gênero declarado que apresenta o nenhures, o 

nenhum lugar, espécie de lugar vazio a partir do qual olhamos para nós mesmos. Assim, por exemplo, 
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ao reconstruir a trajetória de JK, os ambientes possíveis de variados momentos, contracenados com 

cenas tiradas do real, a minissérie inclui um sentido histórico particular para as múltiplas temporalida-

des que aparecem em cena. O encenado não é o passado, mas uma dada apropriação do passado. 

Mas os signos documentais desse passado são destacados na emissão. Indicando a existência de um 

verdadeiro passado, interiores diversos que só existem na imaginação figuraram lado a lado com ima-

gens documentais. O mundo dos anos 1960 é o nenhures, o lugar nenhum, algo que só existe agora 

como imagem, imaginação. Mas esse mundo ganha inteligibilidade ao ser reconhecido como verda-

deiro pela imaginação produtora de sentido do público. Na utopia tem na imaginação o ponto inflexivo 

de sua realização.

Introduzindo variações imaginativas sobre o passado daquela sociedade, sobre o poder e a fa-

mília, por exemplo, produzem uma espécie de narrativa neutra que só se realiza pela ficção. Por outro 

lado, a emissão evidencia uma espécie de nostalgia do passado, recuperando um paraíso perdido, que 

se realiza pela imaginação26. Mas ainda que seja o nenhures, a utopia figura o que é presumido como 

26 - A própria forma como as cenas da televisão são gravadas nos cenários fechados, por exemplo, em que há sempre uma abertura funda-

mental entre as quatro paredes, que se transformam sempre em três paredes, permitindo a entrada do olho da câmera no lugar do que seria 

a outra parede, mostra que estamos adentrando o reino do nenhures. Uma sala, móveis espalhados, pessoas que se movem num cenário 

que se fecha em três paredes. A quarta é sempre o lugar por onde entra a câmara que representa o olho de todos que a partir da exibição da 

emissão poderão fazer parte daquele nenhures como possibilidade comunicacional.
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possível

A televisão produz uma narrativa na qual o passado é apresentado como parte do presente, 

intensificando esse presente, que possui nele mesmo o passado, instaurando a antecipação do futuro. 

O presente contém não apenas o agora, mas todos os tempos anteriores. E o agora se transforma em 

agora mesmo, isto é, um intervalo sem duração, no qual o que importa é a sua inserção compulsória no 

futuro. Essa apropriação da temporalidade também produz o efeito de criação na contemporaneidade 

de uma utopia comunicacional governada pela idéia de um presente absoluto (que inclui o futuro). Se 

o presente é governado pelo olhar (imagem), ao figurar também o passado como imagem, a televisão 

dá a ele sentido de presente, criando com isso a utopia comunicacional. 

O passado como verossimilhança

Ao ser reconstruído no presente, a partir dos rastros que o passado deixou como marca, coloca-

se em cena mais uma vez a questão memorável. Haverá sempre algo esquecido e algo lembrado do 

passado re-atualizado. Mais do que a questão do objeto memorável há que se pensar, pois, na dimen-

são do esquecimento que essas emissões evocam.

A lembrança é sempre uma espécie de imagem que se produz sobre o passado, completada 
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pela imaginação que remonta formas que escapam nessas imagens. Lembrar é sempre atualizar, 

vivenciar uma imagem. O que leva ao passado é o que se imagina como imagem desse passado no 

presente (Ricoeur, 2000).

Aqui se coloca um tema central quando se articula a questão da re-atualização do passado, 

produzida por um meio que é governado pela lógica imagética: a televisão. A televisão constrói como 

imagem a visão desse passado, suprindo, portanto, parte da função imaginativa do público. O presente 

como imaginação do passado já é construído na cena midiática. Portanto, mais do que um passado 

presentificado o que essas emissões destacam é uma certa imaginação do passado, no qual traços 

memoráveis e, sobretudo, traços do esquecimento são re-encenados.

A filmagem da cena “real” do cortejo da morte do Presidente Juscelino Kubitschek durante o 

cortejo que seguiu do prédio da Manchete, na Glória, ao Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, e 

que reaparece na minissérie, reproduz o mesmo cenário e a mesma ambiência de um outro cortejo que 

ainda estava na memória do público: o cortejo do Presidente Vargas, 22 anos antes. A tomada aérea 

mostrando a multidão na Avenida Beira-Mar trazia o passado para o presente. Importava lembrar uma 

espécie de imagem síntese da popularidade do presidente e de sua filiação ao mito Vargas. 

Mas, ao reatualizar a imagem do segundo cortejo, a TV a reconstrói como uma “imagem ver-

dadeira” do passado, atualizando o sentido político da história recente do país. A marcação do preto 
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e branco como uma espécie de imagem memória indica, por outro lado, certo 

estancar do tempo, que, pela imaginação, continua a se desenrolar no instante 

seguinte, quando a cor toma de novo a cena. 

Nas narrativas televisuais com sentido histórico emerge um tipo particular 

de esquecimento. São acontecimentos que ganham uma espécie de sentido 

supra-histórico, por ter afetado o público em outra época e, em razão disso, de 

ter colocado uma espécie de marca afetiva. A sobrevivência dessas imagens 

indicaria a existência de um esquecimento profundo, o que Ricoeur chama es-

quecimento de reserva.

Há a construção de um dado período histórico pautado por esta lógica do 

esquecimento de reserva. E com isso a história do país se apresenta novamen-

te ao público no presente como algo trazido do esquecimento para lembrança, 

silenciando, em contrapartida, diversos aspectos. 

Nessa suposição do esquecimento como uma dimensão dialética da me-

mória, há que se considerar também os usos e abusos essas emissões fazem 

do passado. Muitas memórias apresentam-se como impedidas; outras tantas 

como obrigadas; e outras mais de maneira manipulada. Aliás, a função media-Cortejo de Vargas, 24 de agosto de 1954.

http://www.editoraplus.org


138infoeditoraplus.org

dora da narrativa, que pressupõe sempre uma seleção, indica a possibilidade permanente da eclosão 

da dimensão manipuladora da memória.

Há que se considerar, portanto, que nessas reconstruções / re-configurações, os meios de co-

municação (no caso dessa análise, a televisão) reafirmam uma dada idéia de unidade nacional através 

de uma liturgia da linguagem, prolongando as celebrações públicas e os heróis fundamentais nessa 

história recontada.
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Hibridismo cultural no cinema de Walter Salles Junior

Regina Gloria Nunes Andrade

Este trabalho apresenta a articulação de conceitos de subjetividade com aspectos da comunica-

ção visual e em especial uma reflexão do cinema brasileiro. Walter Salles Junior é nascido em 1956, 

na cidade do Rio de Janeiro e jovem ainda é dono de um brilhante trabalho do cinema brasileiro com 

prêmios para quase todos os filmes realizados. Os temas centrais das suas obras de ficção são exílio, 

errância, a busca de identidade, e neste ultimo milênio hibridismo cultural. Nosso objetivo é discutir 

as diferenças, diversidades, semelhança, do conjunto da obra do cineasta e suas articulações com a 

cultura brasileira.

O estudo teórico contemporâneo sobre filmes evolui muito nos últimos anos e está atravessado 

por questões relacionadas ao imaginário ao cotidiano e leituras especiais sobre a imagem. Discute-se 

a mudança nas fronteiras da vida privada decorrentes da introdução de técnicas de “observação” como 

câmeras e escutas tornando a imagem um produto descartável, mas também quase palpável. Porem a 

cultura tem marcas específicas que podem ser capturadas facilmente. No exemplo do cineasta Walter 

Salles o tema da cultura está sempre presente. 
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Diria que alguns temas da cinematografia deste diretor já foram levantados e identificados em 

pesquisas anteriores ou em trabalhos ainda vigentes: são eles globalização, espaço-tempo e desam-

paro. Dentre estes trabalhos analisei a vivência de errância tão características nas personagens do 

cinema de Walter Salles Junior quanto do cinema de Glauber Rocha cuja influência é marcante em sua 

obra. 

A filmografia de Walter Salles começa, em longa metragem, com A Grande arte (1991), Terra 

Estrangeira (1991) , Central do Brasil (1996) , O primeiro dia (1999). Esta errância é experimentada 

a partir de uma percepção cultural miscigenada da sociedade sem a preocupação de uma sociedade 

híbrida. No filme Terra Estrangeira (1991), por exemplo, filmado no Brasil (São Paulo) e em Portugal 

(Lisboa e arredores), a personagem Paco (Fernando Alves Pinto), depende dos desejos de sua mãe, 

(Laura Cardoso) em São Paulo e quando esta morre ele abandona a cidade. em frases agônicas, 

revelam verdadeiras personagens glauberianas, gritando: “ é o fim do mundo (...), a memória foi-se 

embora”.
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Sobre os filmes do terceiro milenio

Já nos filmes deste terceiro milênio Abril despedaçado (2001), Diário de motocicleta, (2004) e 

por ultimo Água Escura (2005) a influencia glauberiana é pouca. O cineasta concentra-se na condição 

subjetiva dos personagens e aponta para a capacidade híbrida de uma sociedade revelada na imagem 

e no texto 

Nos concentraremos nos tres últimos filmes que já foram produzidos neste milênio: são eles, 

Abril despedaçado (2001) Diário de motocicleta, (2004) e Àgua escura (2005) todos inspirados em 

romances.

 O primeiro filme Abril despedaçado (2001) é um filme baseado na novela de Ismail Kandaré em 

que o romance ocorre nas montanhas da desaparecida Yoguslávia , mas é filmado no nordeste bra-

sileiro. Retrata um costume ancestral marcado pela vingança familiar sobre o inimigo onde cada gota 

de sangue derramado deve corresponder igualmente ao da outra família como alusão a famosa Lei de 

Talião (olho por olho , dente por dente). 

Diário de motocicleta (2004), já se encontra na versão DVD acrescentado de um pequeno do-

cumentário sobre o médico Alberto Granado (Rodrigo de LaSerna) e uma seqüências de fotos.Crítica 

e público aplaudiram a recriação dos anos que Ernesto “Che” Guevara ( Gael Garcia Bernal), passou 
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cruzando a América Latina. Há a busca de um pensamento “sul americano”.

Já Àgua escura (2005) foge das temáticas dos dois anteriores para provocar outras reações 

como o medo ou o terror através das imagens sombrias do filme. Filmado em estúdio dos Estados 

Unidos o filme passa por prova de publico e segue as regras americanas de filmagem e tratamento das 

imagens.

A primeira questão teórica que se faz presente diz respeito ao conceito de imaginário e o mes-

mo será trabalhado contrapondo-se sempre com o principio de realidade. As conceituações sobre o 

imaginário e seus produtos são sempre diferentes, variam de um teórico para outro ou de uma época 

para outra ou mesmo de uma cultura para outra. Seus diversos conceitos também atravessam o tempo 

a partir de diversos pensamentos que se apóiam em teorias. Porém o que observamos é que quando 

se produz a “miscigenação cultural” chamada por Michel Maffesoli de “a arte de se misturar” estamos 

diante de um produto imaginário e híbrido. Como o autor observa na obra Do Nomadismo: 

Basta a metáfora antropológica, que mostra que a cultura, em 
seu momento fundador, é plural, que é efervescente e não 
saberia, por si própria, acomodar-se a uma situação de petrifi-
cação, de estabilidade, sob o risco de estiolar-se ou murchar. 
Um corpo social, qualquer que seja, guarda a memória de sua 
errância ( Maffesoli, 2001, p. 53). 
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Uma de nossas justificativas vem da certeza da possibilidade de trabalhar com o filme e en-

contrar no texto das imagens algumas características do corpo social de um povo ou de uma nação. 

Continuando nossa hipótese sobre o imaginário compreendido pelo autor como “ a capacidade dos 

homens de representar e de apresentar simbolicamente sentimentos, ritos, sonhos , desejos , mitos , 

etc...ou seja um produto cultural que nasce das imagens “ ( ibidem, p. 54) seguimos a trilha da cultura.

Para justificar esta pregnância subjetiva da imagem proponho como exemplo a condição da 

angústia das personagens que se refletem nas dificuldades da realização de seus próprios desejos tra-

zendo como conseqüência a questão de suas condições psicológicas e subjetivas. Estas expressões 

provocam um estudo interpretativo de argumentos psico-sociais. Mas nem tanto porque as concentra-

ções híbridas das questões sociais nos deixam um tanto paralisados para a resolução de problemas 

culturais inalcançáveis .

Características dominantes do imaginário

O conceito imaginário só vai ser considerado como científico a partir de meados do século XIX. 

Até então a tradição racionalista que ocupava grande parte dos espaços da ciência, sobretudo das 

ciências sociais exilava este conceito para o território das artes, para a displicência científica ou mes-
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mo para parte de comportamentos de loucura. Em determinado momento parece que os estudos se 

voltaram todos para o reconhecimento do imaginário como categoria importante.

Este momento ocorreu de uma só vez, no ano de 1985, uma data mágica, a partir de três fatos 

importantes. Quando na Áustria Sigmund Freud revela os sonhos como principal manifestação do 

inconsciente e “via régia” para chegar até essa instância comprometida com a realidade psíquica; no 

cinema a partir das demonstrações dos irmãos Lumiére quando fazem a primeira apresentação em Pa-

ris e quando na Alemanha físico Wilhelm Conrard Routgen faz a revelação da transparência do corpo 

através do Raio-X demonstrando que poderia ver o interior da mão de sua esposa Bertha deixando a 

mostra a imagem dos seus ossos, a ciência se viu diante do imaginário e da tecnologia.

Mas, as imagens também obedecem a certas condições que permitem sua reprodução e sua 

articulação com o simbólico que oferece a significação imaginária. Neste sentido o campo do imaginá-

rio explorado respalda-se sobre um território definido: o do significante fílmico (conceito explorado por 

Christian Metz). Se o verdadeiro cinema é aquele que estimula o imaginário em busca de sentido na 

ordem do simbólico, quanto mais subjetiva a imagem for, mais o filme está próximo de sua verdade.

Esta travessia é uma passagem que se efetua a partir da mudança de ponto de vista do sujeito e 

que lhe obriga a re significar sua condição de sujeito. Trata-se do chamado reviramento onde é prová-

vel que o sujeito invente ou crie alguma coisa. A criação do artista está diretamente ligada a esta fonte 
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interna de inspiração. 

No artigo Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, (1908), Freud propõe uma 

conexão entre as fantasias e os sintomas e apresenta uma fusão entre a atividade auto-erótica do 

sujeito, dando como exemplo a masturbação, os devaneios e as fantasias conscientes, desde então 

deliberadamente esquecidas, tornando-se inconscientes, através da”repressão” ( Freud , 1908, p.150). 

Neste sentido segundo Freud, a fantasia é um script, uma cena construída através de fragmentos de 

cenas vividas e de palavras ouvidas.

Nas décadas de 20 e de 30, as imagens subjetivas no cinema suscitaram o interesse e o entu-

siasmo dos críticos e teóricos. No cinema mudo, esse recurso procurava substituir a carência da pala-

vra. Estados interiores do herói eram capturados caricaturalmente para produzir efeitos de realidade. O 

termo subjetivo designava indiferentemente as visões do herói e as deformações expressivas do autor 

do filme. Com o passar do tempo, a imagem subjetiva passou a ser considerada como constitutiva do 

filme, cuja realidade é capturada pelo espectador através de suas identificações com o herói e com o 

cineasta. Mesmo assim, guardou-se uma certa discussão sobre a imagem subjetiva e como ela pode 

ser reproduzida na tela.

Christian Metz, no livro Essais sur la signification au cinema, (1983), aborda as principais idéias 

sobre a imagem subjetiva elaboradas por Jean-Mitry, um importante teórico do cinema, e que ainda 
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guardam sua atualidade. Inicialmente, ele argumenta que a imagem mental do herói, o que ele sonha, 

o terror, a esperança, o desejo, são imagens que não se vêem. Neste sentido, o filme não está apto a 

traduzir convenientemente esta visão puramente interior. Sendo assim, a imagem subjetiva no cinema 

implica na condição fundamental na representação da imagem, na subjetividade da personagem.

Argumenta, porém, que há um tipo de imagem à qual o cinema é vulnerável e que se obtém pela 

subjetivação do objetivo. Um dos tipos classificados é o da imagem semi-subjetiva, onde o significado 

do que o herói vive é uma representação polarizada pelo olhar de um dos participantes e induz o es-

pectador à mesma compreensão. 

No filme Abril Despedaçado (2001) de Walter Salles Junior há diversas cenas onde há a imagem 

subjetiva e tem essa característica de semi-subjetiva ou associada. Como este filme aborda questões 

subjetivas como a formação de tabus de imagens residuais de vivências muito primitivas em vários mo-

mentos, há uma indução ao espectador de cenas que nos levam, através do comportamento do ator, 

a percepção da manifestação psicológica dos personagens. Somos induzidos a acompanhar a lingua-

gem interior através das imagens, muito mais do que a expressão conceitual elaborada pelas palavras.

No momento em que, como espectador, podemos acompanhar a interioridade da personagem é 

o momento em que o herói ou as cenas foi captada pela subjetividade do cineasta. Em Diário de moto-

cicleta (2004) discute-se até que ponto está revelada na personagem a personalidade do Ernesto Che 
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Guevara , uma vez que trata-se de uma adaptação literária de um “diário”.

Assim é que o slogan que influenciou o Cinema Novo Brasileiro uma idéia na cabeça e uma 

câmera na mão e mesmo a Nouvele Vague francesa por ser a expressão máxima do que significou o 

cinema de autor e uma confirmação da presença da subjetividade. As tomadas de imagens a partir des-

te princípio são evidências claras de uma comunicação inconsciente entre o cineasta e o espectador.

Voltando as idéias de Jean-Mitry a verdadeira imagem subjetiva é denominada por ele de ima-

gem analítica. Ela provém da ausência do herói e da presença de suas lembranças que são apresen-

tadas sob a forma de flash-back. Este ponto de vista é interessante porque expressa a objetivação 

através da representação da imagem sobre os atos de memória do herói principal ou de personagens 

secundários. Talvez seja por isso que hoje esta discussão não provoca mais a inquietação dos pes-

quisadores de cinema. Um acordo tácito considera como subjetiva, a imagem induzida pelo cineasta e 

não do ator propriamente dito.

A impressão de realidade característica do filme e também do sonho provoca uma ilusão tem-

porária. Quando insuportável, dispositivos de defesa do sujeito ou anulam a sua percepção, sob a 

ordem do recalcado, ou fazem com que ele se retire da cena. Esta condição se reporta às imagens 

traumáticas da realidade ou da fantasia do espectador. Imagens grotescas do corpo espedaçado ou de 

realidade cruel reportam o sujeito às cenas aludidas da castração ou de punição, cujas identificações 
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provocadas pelo filme podem se voltar por similaridade a acontecimentos de ordem traumática. Neste 

caso, a imagem pode funcionar como um corpo estranho que pode ter o efeito de reforçar o recalque 

estabelecido ou provocar um efeito de elaboração da vivência do sujeito.

Recentemente, tem ocorrido uma discussão sobre a validade da imagem subjetiva no cinema, 

cuja ênfase tem sido dada ao filme experimental. Há uma busca na criação de novos códigos e novos 

signos que procuram romper com o equilíbrio simbólico já existente. O objetivo principal dessas pes-

quisas tem sido a criação de novas formas para a percepção das imagens. Como uma das funções da 

arte é a de oferecer novas formas para a percepção, se o filme experimental encontrar sua sustentação 

no desejo do espectador é provável que nova vanguarda esteja em marcha nas pesquisas de cinema 

e que seguramente estão todas voltadas para os conceitos de imaginário.

Imagens e hibridismo

 O termo hibridismo vem do grego hybris que significa excesso, destempero. Na tradição hele-

nista no texto de Fedro , Platão descreve a hybris como sendo transgressão cuja expressão adquiriu 

ao longo da história o sentido de mistura, impureza, até mesmo de ofensa.

O termo é revitalizado pelas ciências sociais a partir dos Estudos Culturais e as pesquisas de 
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Stuart Hall e Hommi Bhabha com o livro O local da Cultura (1998), dentre outros, e suas observações 

por esta “impureza” cultural que decorre dos eventos de globalização. A partir daí há uma dificuldade 

conceitual do termo hibridismo tornando-se necessárias definições fenomenológicas nas pesquisas 

que tratam deste tema: “ aceitar em sua globalidade a realidade mesclada que temos diante dos olhos 

é um primeiro passo “ (Gruzinski, 2001, p. 26) aponta o autor.

Pode parecer que este objetivo seja vasto, mas o que temos observado é que a partir da concen-

tração nas imagens subjetivas é possível tecer uma outra compreensão do filme em estudo. Acrescen-

tamos que o imaginário a ser discutido apontará para o que Bronislaw Backso chamou de imaginário 

social, isto quer dizer que ele se compõe de relações que mobilizam a memória afetivo-social de uma 

cultura, tornando-se uma produção coletiva, em que a família e os grupos que o formam depositam sua 

integração no cotidiano.

Para Walter Benjamin o cinema é considerado arte, assim não interessa a realidade crua, mas 

sua representação em imagens. Vale ressaltar que uma primeira corrente do cinema buscou a partir 

da imparcialidade mecânica da câmera copiar a realidade sem alterá-la. Este era o caso, por exemplo, 

dos primeiros filmes de Lumiére no princípio da história do cinema. Ele situava sua câmera parada, 

imóvel e impessoal frente a uma realidade, para ver a chegada de um trem ou a saída dos operários 

de uma fábrica.
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 Nosso objetivo é promover uma discussão sobre a reprodução da imagem frente a realidade e 

esta provém de dois argumentos: o primeiro se baseia no que Walter Benjamin propõe em seu artigo 

A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, (1936). O segundo argumento se refere aos 

pontos de vista mais recentes expressos no livro Instante Eterno (2003) de Michel Maffesoli onde a 

pesquisa é um conjunto de trouvailles (encontro) “para recordar que não se crê, não se pensa e não se 

organiza ex nihilo, mas somente a partir do que é” (Maffesoli, 2003, p.141). 

Para Walter Benjamin a reprodução da realidade implica em diversas perdas do objeto consi-

derado em seu conjunto único. Ele chama a atenção para o fato de que a reprodução não alcança o 

hic et nunc e nem a aura do original. Neste sentido qualquer reprodução implica numa transformação 

fundamental sobre o reproduzido. Este fato concede ao original um estatuto de autoridade. No caso 

da reprodução técnica, Benjamin diz que ela é mais independente do original e cita como exemplo a 

fotografia. Duas condições lhe favorecem: primeiro é que ela pode ressaltar aspectos do original que 

escapam ao olho e segundo que a técnica pode transportar a reprodução para situações nas quais o 

próprio original jamais poderia se encontrar (Benjamim, 1982, p. 212). Estas condições privilegiam o 

cinema porque apesar da imagem não capturar a aura do original, o filme tem o poder de difundir-se 

como uma das artes de maior alcance da mass-média.

Para Maffesoli a pesquisa provém do rompimento de ilusão da objetividade da pesquisa. Ao isolar 
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uma parte de um conjunto ambiental a câmera já modifica a realidade. O movimento que lhe é permiti-

do ou lhe aproxima demasiado da realidade e a transfigura ou afasta da realidade e provoca imagens 

distorcidas. O exemplo mais flagrante no cinema, em relação a este rompimento da ilusão objetiva é a 

capacidade híbrida da captação da cultura. Independente do seu valor histórico, da autenticidade das 

filmagens a apreensão da realidade está ausente. Como diz o autor: portanto, menos buscador que “: 

encontrador” eis o que se pode apreciar naquilo que Nietzsche chamava de “encanto mais potente da 

vida. Encanto de aspecto prometedor e pleno de belas possibilidades. (Maffesoli, 2003, p.141).

Há uma seleção parcial feita pela câmera de qualquer diretor do que é possível ser captado onde 

outros fatores intervêm. Walter Salles Junior não está imune a esta pseudo “contaminação “ do olhar, 

mas, como observa Muniz Sodré: 

Na arte cinematográfica, o real histórico embora ausente, se 
torna mais pleno, mais denso, exigindo o deslocamento psí-
quico do espectador para seus próprios limites históricos e 
existenciais (Sodré, 2006, p. 53).

Outro fator determinante para esta impossibilidade de objetividade da câmera na apreensão da 

realidade é que, ao reproduzir os objetos, o cinema simula. Essa condição favorece um mundo fictício, 

um verdadeiro simulacro de realidade. Neste sentido é que Baudrillard argumenta que há uma impossi-
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bilidade em se encontrar o absoluto. Isto porque a cena da ilusão e a cena da realidade se confundem 

e provocam a impossibilidade em isolar-se as condições de ambas. Para Baudrillard a reprodução da 

realidade assim como em toda parte o hiperealismo da simulação se traduz pela alucinante seme-

lhança do próprio real (Baudrillard, 1981, p. 41). Em sua opinião esses excessos anulam o charme e a 

energia das representações.
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Filmografia Walter Salles Junior trabalhada

ABRIL DESPEDAÇADO (2001)

Ficha Técnica

Título Original: Abril Despedaçado.Gênero: Drama.Tempo de Duração: 105 minutos. Ano de Lan-

çamento (Brasil): 2001. Estúdio: Video Filmes / Haut et Court / Bac Films / Dan Valley Film AG. Distri-

buição: Miramax Films / Columbia TriStar do Brasil.Direção: Walter Salles.Roteiro: Walter Salles, Sérgio 

Machado e Karim Aïnouz, baseado em livro de Ismail Kindará. Produção: Arthur Cohn. Música: Antônio 

Pinto.Fotografia: Walter Carvalho Desenho de Produção: Marcelo Torres Direção de Arte: Cássio Ama-

rante Figurino: Cao Albuquerque Edição: Isabelle Rathery. Elenco José Dumont (Pai). Rodrigo Santoro 

(Tonho). Rita Assemany (Mãe). Luiz Carlos Vasconcelos (Salustiano). Ravi Ramos Lacerda (Pacu). 

Flávia Marco Antônio (Clara) .Everaldo Pontes (Velho cego). Gero Camilo. Othon Bastos.
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DIÁRIO DE MOTOCICLETA ( 2004)

Título Original: The Motorcycle Diaries Gênero: Drama Tempo de Duração: 128 minutos. Ano de 

Lançamento (EUA): 2004 Site Oficial: www.motorcyclediaries.net Estúdio: Southfork Pictures / FilmFour 

/ Tu Vais Voir Productions / Senator Film Produktion GmbH Distribuição: Buena Vista International Dire-

ção: Walter Salles Elenco Gael García Bernal (Che Guevara - jovem) Susana Lanteri (Tia Rosana) Mía 

Maestro (Chichina Ferreyra)Mercedes Morán (Celia de la Serna) Jean Pierre Nohen (Ernesto Guevara 

Lynch).

AGUA ESCURA ( 2005)

Titulo Original : Dark Waters Genero : suspense. Tempo de duração:120 minutos.Ano de lança-

mento (2005). Distribuição: Buena Vista International Direção: Walter Salles.

Roteirista : Rafael Yglesias. Produção Doug Davison, Roy Lee, Bill Mechanic

Elenco: Jenifer Connelly, Jonh C. Reilly, Tim Roth, Dfougray Scott, Pete Postlethwaite, Ariel 

Gade.Marialva Carlos Barbosa.
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Trata-se de uma imágica?  
Hibridação, visibilidade e (ir)realidades da imagem

Rose de Melo Rocha e Daniel B. Portugal

Este animal peculiar que aparece na figura 1 não é uma imagíbrida. Ou – pode parecer um 

contra-senso começar um artigo que se propõe a investigar as significações de um termo já o empre-

gando – talvez fosse mais razoável dizer simplesmente que ele não é uma imagem-híbrida (imagíbrida) 

da mesma maneira que seria um híbrido de zebra e cavalo.

No texto jornalístico que faz referência à imagem acima apresentada27 diz-se que o animal é 

híbrido porque descende de progenitores de espécies diferentes – ou seja, usa-se o termo “híbrido” 

em sentido mais estrito, apelando-se a um metadiscurso de autoridade de cunho, digamos, “científico”. 

Entretanto, se utilizarmos a expressão como ela aparece na linguagem comum, não precisaríamos de 

uma árvore genealógica para chegar a tal conclusão. Em um sentido mais lato, é híbrido tudo aquilo 

que é formado por misturas inusitadas ou anômalas ou que delas provém.

27 - “Parque alemão abriga híbrido zebra-cavalo”. In: G1: portal de notícias da Globo. São Paulo, 28 jun. 2007. 
Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL60302-5603,00.html. Acesso em: 28 nov. 2008.

Figura 1
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É híbrido, portanto, tudo aquilo que subverte a ordenação costumeira, “normal” ou “natural” das 

coisas. Um animal que é metade zebra e metade cavalo, por exemplo, desafia as classificações pré-

estabelecidas. Dizemos, então, que é híbrido. Entretanto, se cavalos passassem a cruzar com as 

zebras-fêmea e as éguas com zebras-macho, inundando o mundo de cavazebras e zebravalos, muito 

provavelmente deixaríamos de considerar híbridos tais animais – pensemos no burro e na mula que, 

mesmo que sejam “cientificamente” classificados como tal, não parecem híbridos. E poderíamos dizer 

ainda mais: se, no futuro, por qualquer motivo improvável, cavalos e zebras desaparecessem – sobra-

riam apenas cavazebras e zebravalos –, alguém que encontrasse um cavalo (ou uma zebra) provavel-

mente o veria como uma mistura estranha de cavazebra e zebravalo – híbrido, portanto.

Podemos dizer, então, que a hibridez é uma questão de classificação. É híbrido o que não pa-

rece razoável classificar como um todo – isto é, não se enquadra em nenhuma categoria pré-estabe-

lecida –, mas como um aglomerado de partes, uma bricolagem intrigante seja de similitudes, seja das 

mais radicais disparidades. Seguindo este raciocínio, encontramos que as classificações, em sua plena 

arbitrariedade e suposta objetividade – as taxionomias como exemplares paradigmáticos desde olhar 

paradoxal – são, por sua vez, fenômenos e sistemas culturais bastante complexos. E aqui localizamos 

um dos pilares reflexivos que fundamentam nossa aproximação com o tema – e o acontecer social – 

das imagibridações. Trata-se, segundo propomos, de um affair simbólico profundamente imbricado a 

sistemas de crença visual e a políticas de visibilidade estruturadas por e estruturantes de acordos de 
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“visibilidade”. 

Se nos detivermos nas investigações desenvolvidas por Jean-Marc Vernier (1988), em suas 

originais análises da televisão (lugar midiático que opera no cruzamento entre, por exemplo, o real, o 

ficcional e o tecnológico), torna-se possível uma definição mais próxima da dimensão relacional esta-

belecida com as visualidades – e suas diferentes hibridações. A proposição do autor refere-se especifi-

camente à elaboração tácita de contratos de visibilidade, “uma sorte de convenção que se estabelece 

entre o medium TV e o público sobre a natureza do que é dado a ver” (VERNIER, 1988, p. 10 [tradução 

dos autores]). Vernier defende ser adequado classificar a imagem televisual a partir de três ordens28, 

cada qual “implicando em certa forma de crença, de adesão, um julgamento daquilo que se mostra, 

visando um telespectador ideal e prevendo um modo específico de relação deste com as imagens” 

(VERNIER, 1988, p.10). 

Se, por outro lado, nos propusermos a pensar mais especificamente sobre as significações e 

possibilidades de aplicação do conceito de imagibridação, depararemo-nos, primeiramente, com o mar 

de maneiras possíveis de classificar a imagem – a hibridez, portanto, pode ocorrer através das misturas 

28 - Imagem-profundidade, com um contrato de credibilidade, na presunção de uma objetividade pura; imagem-superfície, com a qual o 

contrato é o do espetáculo, baseado na primazia da mise-en-scéne; e imagem-fragmento, com seu contrato energético, pulsante, ligado à 

pura sensação.
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mais diversas de categorias – e, em seguida, com a verdadei-

ra selva de sentidos29 que envolve esta palavra tão polêmica: 

imagem é tudo e pode ser nada. Não é por acaso, portanto, 

que o pensador americano W. J. T. Mitchell (1987) dedica um 

capítulo inteiro de seu livro Iconology para refletir sobre a des-

concertante pergunta: “o que é uma imagem”? Neste capítulo, 

Mitchell monta um diagrama bastante esclarecedor, esquema-

tizando diferentes significados do termo em diversos discursos 

(fig.2).

Imagíbrida é...

O conceito de imagíbrida pode ser concebido utilizando-

se muitos dos sentidos expostos acima, a começar pelo mais 

geral, de que “(...) não é simplesmente um tipo particular de 

signo, mas um princípio fundamental do que Michel Foucault 

29 - Tal metáfora aparece no artigo “Na selva das imagens” de Norval Baitello e Ma-

rilena Contrera (2007).

Figura 2 – W.J. T. MITCHELL. Iconology, p.10.
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chamaria ‘a ordem das coisas’. A imagem [nesta acepção] é a noção geral, ramificada em diversas si-

militudes específicas (convenientia, aemulatio, analogia, simpathia), que agrega o mundo com ‘figuras 

de conhecimento’” (MITCHELL, 1987, p. 11).

Neste sentido, a imagem é híbrida porque mistura sujeito e objeto. É através dela, na verdade, 

que estes dois podem existir como “representação”, no sentido schopenhaueriano. O “mundo como 

representação”, para Schopenhauer, surge na medida em que, a partir de estímulos (efeito), intuímos 

– talvez pudéssemos dizer “imaginamos” – objetos no tempo e no espaço (causas). Assim, “toda noção 

de um objeto propriamente dito, isto é, de uma representação perceptível no espaço, só existe por e 

para o entendimento: longe de precedê-lo, deriva dele” (SCHOPENHAUER, 2001, p.20). 

Através desta citação de Schopenhauer, poderemos pensar também na hibridez constitutiva das 

imagens perceptivas. A partir deste momento em que, como diria Vilém Flusser (2002), o homem passa 

a “existir” (exo-istir) – existir como sujeito –, aquilo que ele vê (ou escuta, sente etc.) é “representação” 

não apenas por “intuição”, mas igualmente por “imaginação”. Essa idéia fica mais clara quando contra-

pomos duas definições que Flusser apresenta para o termo. Imaginação é tanto “capacidade de fazer 

e decifrar imagens” (FLUSSER, 2002, p.07) quanto é a “singular capacidade de distanciamento do 

mundo dos objetos e de recuo para a subjetividade própria, (...) capacidade de se tornar sujeito de um 

mundo objetivo” (FLUSSER, 2007, p.163). A imagem perceptiva – nossa percepção do mundo objetivo 
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–, portanto, é híbrida: produto de qualquer coisa que estimule os sentidos, dos modos de funcionamen-

to destes e da intuição/imaginação.

No caso da imagem perceptiva visual, a hibridez aparece ainda sob outro aspecto interessante: 

criamos tais imagens a partir de estímulos provenientes de duas retinas. Seria, inclusive, com base 

nas sutis diferenças entre os estímulos provenientes de cada uma das retinas que teríamos noção de 

profundidade. É claro, entretanto, que, em circunstâncias normais, se taparmos um dos olhos, não per-

deremos completamente a noção de profundidade: poderemos imaginá-la com base em experiências 

anteriores. É importante ter em mente que a profundidade, assim como qualquer outra característica da 

imagem, não pode ser explicada simplesmente a partir de mecanismos, sejam eles físicos, químicos, 

biológicos ou psicológicos.

Continuando a percorrer as ramificações do diagrama, veremos que também as imagens grá-

ficas (figurativas) e as imagens mentais são, sob certo aspecto, intrinsecamente híbridas. Tratar con-

juntamente das imagens gráficas e das imagens mentais pode parecer um tanto estranho, ainda mais 

depois de já termos borrado a fronteira entre imagens perceptivas e mentais (de acordo com a nomen-

clatura proposta no diagrama), ao dizer que a primeira não é dada, mas, em grande parte, imaginada. 

Ainda assim, esta segunda subversão da estrutura do diagrama – sua intenção inicial não era, de todo 

modo, a de categorizar, mas a de organizar algumas das infindáveis utilizações do termo – pode ser, 
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como propõe Mitchell, uma maneira interessante de desmistificar a noção de imagem mental. 

The problem philosophers and ordinary people have always 
had with the notion of mental images is that they seen to have 
a universal basis in real, shared experience (we all dream, 
visualize, and are capable, in varying degrees, of re-presen-
ting concrete sensations to ourselves), but we cannot point 
to them and say “There – that is a mental image.” Exactly the 
same sort o problem occurs, however, if I try to point to a real 
image and explain what it is to someone who doesn’t already 
know what an image is. I point at Zeuxis’s painting and say 
“There, that is an image”. And the Reply is, “Do you mean 
that colored surface?” Or “Do you mean those grapes?” (MI-
TCHELL, 1987, p.17).

Ele conclui, então, que “uma imagem não pode ser vista como tal sem um paradoxal truque de 

consciência, uma habilidade de ver algo “estando lá” e “não estando lá” ao mesmo tempo” (MITCHELL, 

1987, p.17). Assim, neste caso, podemos dizer que a hibridez da imagem é conseqüência da “dupla 

consciência” da qual ela necessita para existir. 

Esta noção de uma “dupla consciência” das imagens parece essencial e não se esgota na cons-

tatação anterior. É, inclusive, uma questão que continuará a permear a obra de W. J. T. Mitchell. Em um 

“O problema que filósofos e pessoas 
comuns sempre tiveram com a noção 
de imagem mental é que elas parecem 
ter uma base universal na experiência 
compartilhada, real (todos nós sonha-
mos, visualizamos e somos capazes, em 
diversos graus, de re-presentar sensa-
ções concretas para nós mesmos), mas 
não podemos apontá-las e dizer “olhe 
lá – isso é uma imagem mental”. Exa-
tamente o mesmo problema ocorre, 
entretanto, se tentarmos apontar para 
uma imagem real e explicar o que ela 
é para alguém que já não saiba o que é 
uma imagem. Eu aponto para a pintu-
ra de Zeuxis e digo “olhe lá, isso é uma 
imagem”. E a resposta é, ‘você diz essa 
superfície colorida? ’ ou ‘você diz essas 
uvas? ’” [tradução dos autores]
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de seus trabalhos mais recentes (2005), ele propõe que consideremos as imagens como seres vivos. 

Tenta assim, dar conta deste paradoxo da “dupla consciência” com uma abordagem bastante original. 

Nós precisamos, diz ele, “apreender os dois lados do paradoxo da imagem: que é viva – mas também 

morta; poderosa – mas também fraca; significante (meaningful) – mas também insignificante (meanin-

gless)” (MITCHELL, 2005, p.10). 

Edgar Morin, em seus precursores estudos sobre a condição humana (2000) e o encanto das 

imagens (1997), explora a brecha antropológica associada ao nascimento do chamado homem imagi-

nário:

(...) tudo nos indica que a consciência da morte que emerge 
no sapiens é constituída pela interação de uma consciência 
objetiva que reconhece a mortalidade e de uma consciência 
subjetiva que afirma, se não a imortalidade, pelo menos uma 
transmortalidade. (...) Ora, o que é profundo e fundamental 
não é só a coexistência destas duas consciências, mas sim a 
sua união confusa numa dupla consciência (...). Assim, entre 
a visão objetiva e a visão subjetiva existe, pois, uma brecha”. 
(MORIN, 1997, p. 95-6).

Para Morin, a experiência da duplicidade nos constitui: somos natureza e cultura, sapiens e 
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demens, finitos e eternizáveis. A imagem, na leitura moriniana, deverá inexoravelmente ser percebida 

desde algumas destas duplas fundações. Em primeiro lugar, ela existe na hibridação de sentimentos 

que mesclam um estar a um não-estar: a imagem é ausência de uma presença e presença de uma au-

sência. Paralelamente, imagens são duplos dos próprios homens, numa gênese de materialização que 

é, em si, vinculada a experiências de negociação com planos de imaterialidade e invisibilidade. As ima-

gens dos sonhos, as imagens das sombras, as imagens das visagens e as imagens das visualidades 

operariam, desta forma, em uma linha fronteiriça de irrealidade e realização. E seria exatamente esta 

zona de hibridação entre o visível e o invisível o berço e a efetiva matriz da vida simbólica das imagens, 

estas que, muitas vezes, são decalcadas em objetos, corpos, suportes e midialidades.

Retornando a Mitchell, temos que imagens podem ser consideradas híbridas também em outros 

sentidos do termo que aparecem no esquema de classificação proposto pelo autor. Uma idéia, por 

exemplo, poderia ser uma mistura de outras idéias. Uma imagem em um vidro/espelho poderia também 

ser híbrida, como, por exemplo, em uma famosa cena do filme Paris, Texas, de Wim Wenders, na qual 

uma parte do vidro reflete o que está de um lado e outra deixa entrever o que está do outro (fig.3). Uma 

sombra pode facilmente ser híbrida, resultado da projeção de dois objetos. A noção de imagem verbal 

pode igualmente ser considerada híbrida na medida em que mistura dois elementos muitas vezes – 

embora questionavelmente – considerados como opostos: texto e imagem.
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Todavia, uma das noções possíveis de imagí-

brida parece aplicar-se com mais efetividade quan-

do vinculada ao que Mitchell denomina “imagens 

gráficas”. Para trabalharmos com tal acepção, será 

necessário – por tudo que dissemos acima –, exa-

tamente problematizar as possíveis classificações 

das imagens gráficas. Recorrentemente as localiza-

mos classificadas pela técnica de produção (escul-

tura, pintura, gravura, fotografia, vídeo, animação 

etc.), pelo gênero (cartaz, capa de DVD, quadro, 

propaganda etc.), por aquilo que elas represen-

tam – seja de maneira genérica (abstrato, natureza 

morta, paisagem, retrato etc.) ou específica (qua-

drados, imagem de leão, imagem de maçã, imagem 

de minotauro etc.) –, ou, ainda, pelo vínculo com 

seu produtor (Rafael, Picasso, Maurício de Souza, 

Tim Burton etc.) ou por associação a determinadas 

escolas artísticas (barroco, surrealismo, cubismo, 

Figura 3 – Paris, Texas. (Frame)
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etc.).

Uma vez mais, a noção de imagíbrida se aplicaria a misturas que ocorressem entre elementos 

díspares dentro de qualquer uma das classificações. Entretanto, conforme esperado, ela faz mais 

sentido quando a classificação é dura, naturalizada ou tida como imutável. Dificilmente se consideraria 

híbrida uma imagem que pode ser classificada tanto como cubista quanto como surrealista. 

Assim, consideraremos, a seguir, dois tipos de imagíbridação que nos parecem, nos dias atuais, 

especialmente propícias à reflexão crítica: aquela que provém da mistura de técnicas e tecnologias da 

produção de imagem e aquela que mistura “representações” possíveis – a mesma composição pode 

ser vista, por diversas razões, como coisas diferentes.
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Imagibridação técnica-tecnológica 

Nesta primeira categoria, estaria, em uma 

primeira definição, qualquer imagem gráfica produ-

zida por técnica mista. Entretanto, parece requerer 

especial interesse, no momento atual, aquela ima-

gíbrida que mistura técnicas normalmente entendi-

das como de “captação” 30 com técnicas digitais de 

produção de imagem. Um bom exemplo é o filme 

Senhor dos Anéis (figura 4), no qual certos perso-

nagens – o personagem Gollum, que aparece no 

canto inferior esquerdo da figura 4 é um exemplo – 

são construídos em computador e, além disto, mes-

clam características humanóides com traços mítico-

fantásticos. Quanto aos cenários, muitas vezes não 

podemos dizer se foram diretamente filmados, se 

foram digitalmente construídos ou se são híbridos.

30 - Seguindo Flusser (2002) é mais razoável dizer que a imagem é pro-

duzida “automaticamente” por um aparelho programado para fazê-lo.

Figura 4 – O senhor dos Anéis: as duas torres. Frame.
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Se quisermos ficar no universo das imagens estáticas, poderíamos pensar nas fotos cuidado-

samente manipuladas em computador que são utilizadas em algumas propagandas ou publicadas, 

por exemplo, em revistas como a Playboy. A já famosa peça publicitária da Dove, Evolution31, faz uma 

crítica a tal manipulação. Ela se inicia com uma mulher em um estúdio. O plano fecha em seu rosto. As 

luzes se acendem e entram maquiadores e cabeleireiros que começam a produzi-la. Várias fotos são 

tiradas até que uma é selecionada. Em seguida, a foto é amplamente manipulada em um programa 

de edição de imagens. Esta imagem, que é totalmente diferente da imagem inicial do rosto da modelo, 

aparece transposta para um outdoor. Por fim, aparece o slogan sobre fundo preto: “não é de se espan-

tar que a nossa percepção de beleza seja distorcida” (no wonder our perception of beauty is distorted).

A acusação feita pela propaganda demonstra com precisão o tipo de desconforto que as imagí-

bridas em questão podem produzir. O que ela parece querer dizer é: esta primeira imagem mostra a 

mulher como ela “realmente é”. Sua aparência “verdadeira” é posteriormente camuflada com o make 

up, através da iluminação, pela escolha de uma (a mais bela) dentre uma grande quantidade de fotos 

semelhantes e, finalmente – para nós, este é o ponto mais importante –, o próprio modo de represen-

tação pictórica supostamente “fiel à realidade” (a fotografia) é subvertido através da manipulação em 

computador. Por isso, a beleza da imagem final seria “distorcida”, isto é, não corresponderia a uma 

31 - O vídeo da propaganda pode ser visto no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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dada realidade.

Os problemas com tal argumentação são diversos. O primeiro ponto é que a imagem da mu-

lher que aparece no início, mal iluminada, com a pele oleosa etc. serve a um propósito tanto quanto 

a imagem final: sem dúvida, a modelo não foi capturada como ela estava em um momento aleatório 

e simplesmente filmada. Ela poderia, inclusive, estar maquiada neste imaginário momento aleatório e 

o diretor teria, então, que desmaquiá-la. Será que, nesse caso, a primeira imagem seria de fato mais 

“falsa” do que a outra? Já se começa a perceber que o problema não é tão simples quanto poderia 

parecer. Ao entrarmos na questão da suposta “realidade” de um tipo de representação imagética (no 

caso, a fotográfica) e de sua suposta “subversão” através de manipulação, entretanto, as coisas ficam 

um tanto mais complexas.

Ainda assim, é necessário abordar tal questão, pois, como mencionamos acima, ela nos parece 

central no momento atual. Até há algum tempo, ao olharmos a imagem que aparece no início deste 

artigo, tomaríamos por certo (ou quase) que o animal que imaginamos ao olhá-la existia tridimensional-

mente e como um ser vivo. Agora, não temos mais tanta certeza. 

Antes de continuar a empreitada, entretanto, fazem-se úteis algumas considerações sobre a 

representação fotográfica: se a fotografia e as imagens técnicas dela derivadas aparecem, para nós, 

como representações “reais”, espécie de “espelho do mundo”, tal fato não pode ser explicado, como 
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já mostraram, dentre outros, Flusser (2002) e Machado (2001), por características internas ou formais 

do material representativo. A representação fotográfica não é semelhante àquilo que representa inde-

pendentemente de um regime (sócio-simbólico) de visualidade específico. E, ainda que fosse, teríamos 

que explicar a representação, pois, como nota Nelson Goodman, “semelhança em qualquer grau não é 

condição suficiente para a representação” (1976, p.04 [tradução dos autores]) – uma fotografia de um 

carro, por exemplo, pode ser muito mais parecida com outra fotografia do mesmo carro do que com o 

carro e, entretanto, ela normalmente não representa a outra fotografia, mas o carro. Outras noções, 

como a necessária “naturalidade” da captação automática, são, como mostram os autores menciona-

dos, igualmente falaciosas. A representação fotográfica é uma representação como outra qualquer (o 

que não quer dizer que ela não tenha especificidades) e, portanto, seu status de “representação real” 

tem de ser explicada desde suas implicações sócio-simbólicas.

Kress e Van Leeuwen (2006) e Kress e Hodge (1988) trabalham neste sentido. É principalmente 

com base em suas propostas que levaremos adiante nossa argumentação. A noção central aqui será a 

de “modalidade”: “o termo ‘modalidade’ (modality) vem da lingüística e se refere ao valor de verdade ou 

à credibilidade de afirmações a respeito do mundo” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.155 [tradução 

dos autores]).

(...) we have to trust some of the information we receive, and 
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do so, to quite some extent, on the basis of modality markers 
in the message itself, on the basis of textual cues for what can 
be regarded as credible and what should be treated with cir-
cumspection. These modality markers have been established 
by the groups within which we interact as relatively reliable 
guides to the truth or factuality of messages, and they have 
developed out of the central values, beliefs and social needs 
of that group (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.154).

A fotografia – isto é, a fotografia dentro de certos padrões de cor, exposição, detalhes, foco etc. 

que consideramos “normais” – aparece, então, como uma representação visual de alta modalidade 

em nossa sociedade. Na verdade, como notam Kress e Van Leeuwen (2006), o fotorrealismo se torna 

uma base a partir da qual medimos a modalidade de muitas outras representações. Em filmes antigos 

de Hollywood, exemplificam os autores, não é incomum cenas de carro nas quais um personagem 

dirigindo aparece no primeiro plano e o fundo, inserido posteriormente, pode ser visto com foco e em 

detalhes. Essas cenas nos parecem falsas – não porque se distanciam da “realidade” (afinal, ainda 

que não vejamos objetos distantes perfeitamente, dificilmente podemos dizer que eles ficam “fora de 

foco” como nas representações fotográficas), mas porque se distanciam da representação considerada 

“naturalística”.

“(...) nós temos de confiar em algu-
mas das informações que recebemos, 
e fazê-lo, em boa parte, com base nos 
marcadores de modalidade na própria 
mensagem, com base nas pistas tex-
tuais para o que pode ser considerado 
crível e para o que deveria ser tratado 
com circunspecção. Essas marcas de 
modalidade foram estabelecidas pelos 
grupos dentro dos quais interagimos 
como guias relativamente confiáveis 
para a verdade ou ‘factualidade’ das 
mensagens, e elas se desenvolveram 
a partir dos valores centrais, crenças e 
necessidades sociais desse grupo”. [Tra-
dução dos autores].
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As figuras 5, 6 e 7, bem como a figura 1, 

da qual viemos tratando, ao contrário das ce-

nas de carro mencionadas, se aproximam da 

representação “fotorrealista” e possuem, para 

nós, alta modalidade. Dada a inverossimilhan-

ça dos seres que imaginamos ao observar tais 

imagens, entretanto, – o da figura 1 sendo mais 

plausível que as demais – não sabemos se de-

vemos “acreditar” neles.

Uma parte da “confusão” gerada por tais 

imagens parece provir de nossa incapacidade 

de inferir sua técnica de produção ao observá-

las, o que, no caso da fotografia, era possível, 

até pouco tempo atrás, com certo grau de cer-

teza. E, sabendo que a fotografia era produzida 

através de regras específicas de codificação pro-

gramadas em um aparelho (FLUSSER, 2002), 

podíamos, a partir dela, imaginar com razoável 

Figuras 5, 6 e 7 
 

http://www.hemmy.net/2006/08/29/photoshop-animal-
hybrids-galore
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precisão a “existência” de uma cena.

Essa possibilidade de imaginar, através de regras pré-estabelecidas, uma cena “existente” a par-

tir da fotografia provavelmente colaborou bastante para a “naturalização” do modo de representação 

fotográfico32. Por isso, as novas tecnologias que permitem a produção de imagens não-fotográficas 

contendo todas as pistas de modalidade da fotografia, apesar de gerarem certa “confusão” quanto à 

“confiabilidade” da representação, talvez colaborem para desmistificar a suposta “realidade” da foto-

grafia.

Sobre esta “confusão” da qual falamos, vale notar ainda que a capacidade de produzi-la não é 

privilégio da representação “fotorrealista” e nem das representações visuais. Pensemos, por exemplo, 

em uma afirmação como “cientistas, através de manipulação de genes de cavalos e chipanzés, con-

seguiram criar ser híbrido. O animal, cuja parte inferior do corpo se assemelha à dos símios enquanto 

a forma da cabeça é claramente eqüina, completará um ano de vida no próximo mês”. Devemos acre-

ditar nela? Apesar das pistas de modalidade que aparecem na mensagem, não é possível valorá-la 

32 - É preciso notar que o modo de representação fotográfico não surgiu espontaneamente com o advento da câmera. Desde o Renascimen-

to, a perspectiva central se estabelece como modo representativo de alta modalidade. A utilização da câmera obscura e de outros instrumen-

tos vai “mecanizando” a representação, tornando possível que o observador, a partir do quadro, imagine um “referente” através de regras 

pré-estabelecidas e cada vez mais naturalizadas. Com o advento da fotografia, a mecanização da representação se completa dado que ela 

passa a ser feita “automaticamente” a partir de regras de codificação programadas no aparelho (FLUSSER, 2002). 
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– e atribuir-lhe um significado preciso – fora de um 

contexto.

Se quisermos permanecer no campo da 

representação visual, será muito útil pensar em 

imagens que apresentam alta modalidade33 sem 

recorrer ao fotorrealismo. As ilustrações científicas 

fornecerão um bom exemplo. O artista plástico Wal-

mor Corrêa produziu uma série de desenhos intitu-

lada Unheimlich (conceito freudiano relativo a algo 

que é, ao mesmo tempo, familiar e estranho) na 

qual, seguindo o estilo das ilustrações de atlas de 

anatomia, ele representa seres folclóricos – Curupi-

ra, Capelobo, Ondina (figs. 8 e 9).

33 - Aqui talvez seja necessário notar que a alta modalidade se refere a 

um “princípio de realidade” diferente. Ainda que não se pareça com o 

que vemos ao “olhar para o mundo”, estes desenhos científicos supos-

tamente representam o mundo “com ele é”. Para um tratamento mais 

detalhado desta questão, veja Kress e Van Leeuwen (2006, p.163-166). 

Figuras 8 e 9 – CORRÊA, W. Série Unheimlich, 2005.
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Aqui, como nas figuras 5, 6 e 7, são representados com alta modalidade seres que normalmente 

consideramos “inexistentes”. Há uma oposição entre a alta modalidade da mensagem e o status nor-

malmente atribuído ao objeto representado. 

Nestes casos, a fragilidade de nossas construções simbólicas parece vir à tona e temos de nos 

agarrar em algo fora da mensagem para restabelecermos alguma cota de certeza. A exposição das 

obras de Corrêa em galerias de arte enfatiza o paradoxo entre objeto representado e estilo de repre-

sentação imagética: o trabalho aparece, então, como uma crítica – baixa modalidade. Mas, se tais 

desenhos aparecessem em livros de biologia, sobretudo se os acompanhassem textos explicativos 

escritos com palavreado técnico, o resultado, sem dúvida, seria muito diverso e sua potência irônica 

mais efetivamente “imágica”.
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Imagibridação composicional

Ao pensar sobre esta segunda categoria, 

algo que vem imediatamente à mente são as bas-

tante conhecidas imagens ambíguas: o coelho-pa-

to, o cálice-rosto, a menina-velha etc. Imagens que 

podem representar duas coisas diferentes depen-

dendo de como e de que ângulo as olhamos. Um 

exemplo menos esquemático é o quadro de Dali 

“Mercado de escravos com busto de Voltaire desa-

parecendo” (fig. 10), no qual podemos ver, na parte 

central, tanto duas freiras e um homem quanto um 

rosto. Tais imagens, sabemos, têm entusiasmado 

psicólogos há tempos. Recentemente, pesquisa-

dores do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) criariam uma técnica para produzir o que eles 

denominaram “imagens híbridas” (hybrid images): 

imagens que parecem uma coisa quando vistas de 

perto e outra quando vistas de longe. Um exemplo 

Figura 10 – DALÍ, S. Mercado de escravos com busto de Voltaire desaparecendo, 1940. 
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é a imagem híbrida de Einstein e Marylin Monroe (fig. 11).

A fascinação ou desconforto gerado por este tipo de imagíbrida parecem estar relacionados à 

questão da representação imagética. No caso de uma imagem ambígua, normalmente a interpretamos 

de um modo assim que a vemos. Vê-la como outra coisa exige certo esforço, menor ou maior, depen-

dendo do caso, mas, quando conseguimos, todos os elementos da imagem se adaptam perfeitamente 

e ela passa a ser esta outra coisa. Passa-nos pela cabeça, então, que esta “outra face” da imagem es-

tava lá o tempo todo, mas não a víamos. Sem que nada “objetivo” tenha mudado, portanto, passamos 

a ver a mesma coisa de modo inteiramente diferente.

Jean Baudrillard, com sua verve provocadora, defendeu, em algumas de suas mais polêmicas 

obras, a existência de um gênio maligno dos e nos objetos. Em caminho similar, podemos sugerir ao 

olharmos imagens como a contida na fig. 11, a existência de uma inversão intrigante na difundida teoria 

segundo a qual viveríamos hoje em uma civilização das imagens. Afinal, o mal estar da visualidade 

que exalam estas figuras revela algo que, incomodamente, custamos a reconhecer. Há um algo ali que 

nos olha sem que disto suspeitássemos. Há um algo ali que se disfarça e se revela, sem que nunca 

saibamos ao certo o jogo que, em determinado momento, estão a jogar. São elas, as imagens, com 

sua alma irônica, que estão a nos olhar. São elas, e não o inverso, que desejam o nosso olhar, em uma 

cada vez mais forte adição. Nós somos seu vício e elas o nosso destino fatal. 

Figura 11
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Na dinâmica da sedução, forte componente da lógica de funcionamento dos contemporâneos 

regimes midiáticos, emerge certo fetichismo da visão – o que vemos nos parece mais real do que o que 

ouvimos, por exemplo. Em tal contexto, a ilusão ótica é especialmente perturbadora. Ouvir um som que 

supostamente não existe (e mais ainda sentir um gosto ou cheirar) não é nem de perto tão perturbador 

quanto ver algo que supostamente não existe. 

Referindo-se a tal “simulação desencantada”, Baudrillard (1992) irá associá-lo aos efeitos de um 

trompe l´oeil, grau máximo do artifício:

São signos brancos, signos vazios, que dizem a anti-soleni-
dade, a anti-representação social, religiosa ou artística. (...) 
Não são meros figurantes deslocados da cena principal; são 
espectros que povoam o vazio da cena. Por conseguinte, sua 
sedução não é essa, estética, da pintura e da semelhança, 
mas aquela, aguda e metafísica, da eliminação do real. Obje-
tos assombrados, objetos metafísicos, na sua reversão irreal 
opõem-se a todo o espaço representativo da Renascença. 
(...) Aparências puras têm a ironia do excesso de realidade 
(...) são o signo de uma leve vertigem, que é de uma vida an-
terior, de uma aparência anterior à realidade (BAUDRILLARD, 
1992, p.69-71)
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Se chegamos ao ponto de não mais diferenciar imagens imaginadas de imagens visuais, ima-

gens criadas de imagens “naturais”, essência de aparência, representação de expressão, se as pró-

prias imagens nos imaginam e nos convertem em objetos de sua satisfação, talvez a especulação feita 

no início deste artigo sobre os cavazebras e zebravalos tenha um curioso sabor de profecia realizada. 

Mas também, recorrendo à etimologia mesma da palavra (image, magie), a hibridação, e, com ela, a 

imagibridação, revelam o que de mais humano existe no campo das visualidades. As imagens, com sua 

potência de encanto e de engano desejam aquilo que, em nós, confirma a inelutável articulação entre 

realidades e virtualidades. As imagens nos desejam para poderem permanecer. E, nelas, encontramos 

nossas brechas antropológicas, esses lugares imaginários – e “imageados” – nos quais, enfim, pode-

mos nos transmortalizar. 

Referências bibliográficas

BAITELLO JUNIOR, N. e CONTRERA, M. S. Na selva das imagens: algumas contribuições para 

uma teoria da imagem na esfera das ciências da comunicação. In: BARROS FILHO, C. e CAS-

TRO, G. (orgs.). Comunicação e práticas de consumo. São Paulo: Saraiva, 2007.

BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Campinas: Papirus, 1992 [1979]. 

http://www.editoraplus.org


183infoeditoraplus.org

DEBRAY, Régis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente. Petrópolis: Vozes, 

1993 [1992]. 

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. São Paulo: Cosac Naify, 2007 [s.d.].

_______. Filosofia da caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 2002 [1983].

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007 [1966].

GOMBRICH, E. H. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação. São Paulo: Martins 

Fontes, 1986 [1959].

GOODMAN, Nelson. Languages of art. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1976.

HODGE, R.; KRESS, G. Social semiotics. New York: Cornell University Press, 1988.

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. The grammar of visual design. London: Routledge, 2006 [1996].

MACHADO, Arlindo. O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges. Rio de Janeiro: Rios Am-

biciosos, 2001.

MITCHELL, W. J. T. What do pictures want? The lives and loves of images. Chicago: University 

http://www.editoraplus.org


184infoeditoraplus.org

Of Chicago Press, 2005.

_______. Iconology: image, text, ideology. Chicago: The University of Chicago Press, 1987 

[1986].

MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D´Água, 1997 [1956].

________. O paradigma perdido. A natureza humana. Lisboa: Europa-América, 2000 [1973].

PORTUGAL, D. B. A imagem da rosa: visualidade, imaginação e realidade. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E MÍDIA, 4., 2008. São Paulo.

ROCHA, Rose de Melo. Uma comunicação de limiaridades: imagens, fabulações e 

seus efeitos cotidianamente espetaculares. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n. 34, 

dezembro de 2007. Disponível em: http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos

/34/rose_de_melo.pdf. Acesso em: 25 nov. 2008.

SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e representação. São Paulo: Contraponto, 2001 

[1819].

VERNIER, Jean-Marc. Trois ordres de l´image télévisuelle. In: Quaderni, n. 4, primavera de 1988. 

Paris: CREDAP, Université Paris Dauphine, pp. 9-18.

http://www.editoraplus.org
http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos�/34/rose_de_melo.pdf
http://www.pucrs.br/famecos/pos/revfamecos�/34/rose_de_melo.pdf


185infoeditoraplus.org

O desenredo da palavra no cinema

Susana M. Dobal Jordan

A relação entre o cinema e a palavra assume diversas configurações que vão desde a existência 

de um enredo ou de um roteiro até casos em que a palavra problematiza o próprio enredo e o fazer 

cinematográfico. Se, em um primeiro momento da história do cinema, a palavra foi usada no título e 

créditos do filme, ou teve função puramente diegética ao situar ou fazer avançar a história, no cinema 

posterior a palavra tem sido utilizada com fins experimentais, seja para suscitar rupturas com o enredo, 

seja para provocar o enriquecimento dos sentidos da imagem. 

A relação entre a palavra e a imagem é polêmica quanto ao potencial de cada um. Do ponto 

de vista do poeta Manoel de Barros, a imagem representa a liberação do território estreito da palavra, 

como ele sugere em um dos seus versos: “Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra” 

(BARROS,2005: 23). Do ponto de vista da escritora e cineasta Marguerite Duras, o cinema exige cau-

tela, pois a imagem limita “o potencial de proliferação infinita” da palavra (AUMONT, 2004: 69) . Pode 

acontecer, no entanto, que nem o poeta nem a escritora tenha razão pois não está na natureza da 

palavra ou da imagem a forçosa limitação de sentidos: é no emprego que se faz de um ou outro que se 
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pode potencializar a capacidade de cada um. Eventualmente ocorre, portanto, que na combinação de 

imagem e palavra dá-se uma engenhosa proliferação de sentidos. Esse encontro tem tido reverbera-

ções na arte, na fotografia e no cinema contemporâneos.

A combinação entre imagem e texto é um tema que ganhou espaço tanto na produção artística 

quanto nos debates acadêmicos. Na arte, se deixarmos de lado as iluminuras e obras medievais, já no 

impressionismo, na segunda metade do século XIX, a palavra aparece com certa freqüência fazendo 

parte do cenário urbano retratado em muitas das pinturas da época. A presença da palavra como mero 

elemento do contexto urbano também se repete no cinema, porém, assim como na arte, a palavra não 

se esgota nessa utilização. As vanguardas anunciaram, no início do século XX, a inclusão da pala-

vra na pintura e na colagem como uma forma de questionar a hegemonia da técnica pictória sobre o 

sentido da imagem. Picasso e Georges Braque utilizaram amplamente, em suas pinturas e colagens, 

recortes de jornais cuja função se explicava ora pela mera forma do recorte e pela presença do jornal 

como elemento quotidiano e refratário à linguagem das pinceladas, ora pela possibilidade de inserir 

palavras específicas com conotações também podiam ser sugeridas pelo corpo da letra do jornal im-

presso. Os dadaístas seguiriam um caminho próximo com o intuito iconoclasta de enfatizar a presença 

da arte na reciclagem da cultura de massa e os futuristas, por outro lado, assim como os artistas da 

Bauhaus, explorariam a palavra como elemento gráfico e como ritmo tanto semântico quanto visual 

presente em pinturas, colagens e desenhos. 
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A ênfase na palavra como elemento gráfico pode ser verificada também no cinema, com a im-

portância crescente dada ao letreiro inicial e com os sofisticados efeitos que antes eram utilizados no 

cinema mais experimental e que, atualmente, com a ajuda da tecnologia digital, são aplicados com 

bastante inventividade em alguns filmes, mesmo no cinema comercial. De maneira indireta e menos 

evidente, pode-se considerar também a influência da poesia visual, que há décadas prepara o público 

para ver no texto não apenas o sentido, mas também a forma como elemento significativo. Os letreiros 

de cinema são limitados pela sua função informativa, mas em alguns casos a maneira como são 

apresentados, explorando o formato das letras, o ritmo com que entram no plano ou ainda as cores, a 

interação com o cenário, dão à informação básica inicial o caráter de verdadeiro prelúdio para que se 

entre na atmosfera do filme. A palavra, porém, ainda poderá atingir muito mais no cinema. Exemplo 

disso seria o filme Livro de Cabeceira (Peter Greenaway, 1996), que faz da escrita ideográfica o elo 

condutor entre a vida da personagem principal e os diversos planos temporais desenvolvidos no filme. 

Nele, a escrita aparece como forma e a palavra, como a herança do pai com todas as conotações de 

racionalidade aliadas a isso.

Na breve retrospectiva da presença da palavra na arte moderna, o momento seguinte seria a 

presença da palavra na arte conceitual da década de 60 e 70. Em resposta ao formalismo modernista, 

os artistas conceituais utilizaram a palavra com o intuito de despojar a arte do seu conteúdo formal e 

enfatizar o caráter artifical do próprio fazer artístico (WOOD, 2002). Tal atitude aplicou-se a diversos 
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temas desenvolvidos na arte conceitual tais como o ataque ao caráter institucional da arte, a ênfase 

na idéia mais do que na harmonia estética, a possibilidade de se associar a arte à política, a denúncia 

do imperialismo na difusão dos movimentos artísticos, o questionamento dos meios tradicionais de se 

fazer arte com a assimilação inicialmente dos readymade de Duchamp até a difusão da performance e 

das instalações na arte contemporânea. A presença da palavra vem afirmar, nesse contexto, a negação 

da arte como puro prazer estético. Ela aparece, então, de maneira mais neutra possível, sem rebusca-

mentos formais, e sua função seria principalmente a de provocar no espectador o questionamento dos 

processos de representação implícitos na produção artística. 

A utilização da palavra no cinema, nesse período, não teve tantas implicações como na arte, mas 

tampouco esteve dissociada de questionamentos equivalentes, ou pelo menos próximos. A Nouvelle 

Vague, que se desenvolveu nas décadas de 50 e 60 no cinema francês, opôs-se ao cinema tradicio-

nal e procurou com escassos recursos realizar um cinema avesso à fluidez da narrativa. Alguns dos 

cineastas da Nouvelle Vague escreviam no influente Cahiers du Cinéma e procuraram traduzir para 

a prática as reflexões expostas nas páginas da revista. O resultado foi um cinema em que se evitou 

muitas vezes a identificação com os personagens: as marcas autorais dos cineastas eram deliberada-

mente buscadas e esperava-se do espectador a sua participação ativa no deciframento dos processos 

narrativos. A palavra aparece na tela, então, para interromper a narrativa sem necessariamente romper 

com ela, mas obrigatoriamente levando o espectador a refletir sobre o filme e não apenas deleitar-se 
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com ele. Jean-Luc Godard foi o cineasta desse período que mais radicalmente explorou a utilização 

da palavra em cena, recurso ao qual recorreria ao longo de toda a sua carreira a tal ponto que seria 

difícil examinar a sua obra sem pensar nas diversas modalidades de presença da palavra nos filmes 

que realizou (DUBOIS, 2004). 

No Brasil, o Cinema Novo trouxe para as telas as precárias condições sociais no país, apoiando-

se principalmente na dualidade entre o meio rural e o urbano e na afirmação da autenticidade da téc-

nica precária tomada como reflexo da realidade nacional. Fazia-se, assim, oposição ao cinema comer-

cial tanto com temas nacionais até então tratados com mais idealismo no cinema, como com técnicas 

que não faziam concessões à estética hollywoodiana: cortes abruptos, câmara na mão, luz contrastada 

foram alguns dos recursos recorrentes. A palavra estaria mais presente, no entanto, no Cinema Mar-

ginal que surgiu como reação ao Cinema Novo: igualmente avesso ao cinema comercial, o cinema 

marginal tem em comum com o Cinema Novo o caráter contestatório presente na leitura da realidade 

brasileira e no próprio fazer cinematográfico, mas dentro dessa condição, tem em comum com a Nou-

velle Vague a originalidade na busca de soluções alternativas para a narrativa cinematográfica e a 

presença da cidade e seu mar de signos e letreiros como locação privilegiada para as filmagens. Nesse 

cenário de experimentações muitas vezes mais radicais do que no Cinema Novo, cineastas como Júlio 

Bressane e Rogério Sganzerla fariam da palavra um elemento e também um distúrbio narrativo. 

http://www.editoraplus.org


190infoeditoraplus.org

O filme O Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968) traz uma das utilizações mais 

inventivas da palavra no cinema brasileiro. A diversidade de utilizações do texto acompanha também a 

multiplicidade de vozes que conduzem a narrativa: o próprio bandido narrando a sua história, um casal 

de narradores que são também comentaristas que não se poupam de assumir um tom irônico, e ainda 

diversas notícias dadas pela imprensa. Essas notícias acompanham o percurso do personagem princi-

pal, o bandido, e chegam ao espectador pela voz dos narradores, pela escrita no letreiro eletrônico no 

alto de um prédio ou nas primeiras páginas de jornais mostrados em diversos planos ao longo do filme. 

A voz do bandido da luz vermelha também é sentida na escrita realizada por ele mesmo: nas costas da 

mulher adormecida com quem tinha passado a noite, ele escreve “merci”; nos muros e parede próxi-

mos ao local de onde praticou seus crimes, ele deixa mensagens pichadas para a polícia como “aqui 

dorme o home que atirava em legítima defeza”, e há ainda cartas que escreve a mão. A multiplicidade 

de textos responde à opção de Sganzerla de fugir de uma narrativa linear. Ao invés de uma história bem 

seqüenciada, assistimos a fragmentos que devemos ir reunindo para remontar o filme.

O jogo entre a realidade e a ficção será uma forma de romper com o realismo cinematográfico ou 

com o engodo da ficção. No início do filme, os narradores comentam: “qualquer semelhança com fatos 

reais ou imaginários é mera coincidência”. Trata-se, na verdade, de uma mistura de ambos e de muito 

mais, de um carnaval de referências nada aleatórias. O próprio letreiro eletrônico onde lemos fragmen-

tos de notícias tem diversas funções: ele traz notícias sintéticas como um letreiro real, mas também 

http://www.editoraplus.org


191infoeditoraplus.org

dá o crédito do filme sempre de maneira irônica “um filme de cinema de Rogério Sganzerla”, ou ainda, 

tal qual as vozes dos narradores em off, como a função de um coro numa tragédia grega, comenta a 

natureza do próprio bandido quando lemos, de passagem, “um gênio ou uma besta”, ou comenta ainda 

a proposta desse fazer cinema ao anunciar “os personagens não pertencem ao mundo mas ao terceiro 

mundo”. O papel múltiplo do letreiro eletrônico vem compor um filme onde toda referência se bifurca na 

paródia da referência e restam poucos pontos fixos onde possamos nos apoiar: o “faroeste” é “sobre o 

terceiro mundo”, a imprensa é sensacionalista, o político é corrupto, a amante é infiel, as cenas do filme 

que vemos se misturam com as cenas do filme que o bandido assiste em diversas salas de cinema 

nos seus devaneios pela cidade sempre populosa, sempre em movimento. Tudo oscila entre os fatos 

reais e imaginários porque implicitamente tudo seria uma mesma coisa. A ficção, o filme, o anunciado 

faroeste, são realizados para falar da realidade do terceiro mundo. 

Sganzerla sentiu-se à vontade em usar tão deliberadamente a palavra escrita porque seu filme 

estava muito longe de propor a fusão do espectador com a história narrada, a identificação com os 

personagens mostrados, ou o que na ficção chama-se de “suspension of disbelief” : algo assim como 

“suspensão da descrença”, ou o fato de o leitor ou espectador aceitar entrar no jogo sem levar em con-

sideração os artifícios para criá-lo. Ao invés disso, o cineasta parece pregar a suspensão da crença, 

a crença nas instituições políticas e sociais, na imprensa, na polícia, no futuro do país, em um cinema 

que apenas repetiria velhas fórmulas para um espectador dormente. Seu uso da palavra era tão delib-
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erado que, cuidadosamente, em uma cena em especial, optou por uma utilização particular da escrita 

que não se repete em nenhum outro momento. A estrutura do filme se desenvolve a partir de planos 

e situações que se repetem como se fossem refrões lançando mensagens intercaladas por outras: o 

letreiro eletrônico permeia o filme todo; o mesmo ocorre com as manchetes de jornais; a imagem de 

São Jorge em cima do cavalo aparece algumas vezes, mas como nenhum herói é possível, ele está as-

sociado tanto ao bandido como ao político corrupto. Apenas em uma cena, palavras escritas em branco 

são sobrepostas à imagem anunciando o começo do fim, do qual o próprio bandido tem consciência: 

“minha última bomba”, diz o texto. O formato das letras é único, marca o prólogo do epílogo, mas a 

bomba tem ecos: narradores comentam em algum momento que “a bomba e a fome separam o terceiro 

mundo do resto da terra”; a imprensa repercute a morte do político, cujo carro foi explodido com uma 

bomba, como sendo o começo do terrorismo no Brasil; o próprio bandido terminaria por enrolar-se com 

fios e detonar-se com uma bomba. 

A bomba que recebeu tipografia diferenciada sugere uma chave eficiente para o filme de Sgan-

zerla e até para a sua eterna inquietude como cineasta. O poder transgressor e fragmentador da 

bomba encontra equivalência na narrativa tumultuada e esfacelada dos seus filmes e principalmente 

na escolha por situações-limite para serem o argumento de seus roteiros. Interessa aqui, no entanto, 

como a palavra funciona nesse cenário. Assim como a palavra ouvida ao longo do filme, a palavra es-

crita funciona tanto diegeticamente, fazendo avançar a narrativa, como não diegeticamente, obrigando 
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ao distanciamento em relação à história narrada. O formato diferenciado da letra que anuncia a última 

bomba marca o uso consciente da palavra como corte, ela mesma, como bomba na fluidez narrativa. 

O curioso será que, recolhidos e colados em seqüência, os estilhaços farão sentido.

Da época de Sgazerla até aqui o uso da escrita no cinema foi assimilado de forma mais espon-

tânea pelo cinema comercial. Em tese de doutorado sobre a tipografia no cinema, Luiz Fernando L. 

Las-Casas parte de uma seleção de filmes premiados com o Oscar para tratar de um assunto que ele 

aponta como pouco desenvolvido nas pesquisas acadêmicas, que seria o que chamou de cinedesign, 

a aplicação do tempo no desenho gráfico (LAS-CASAS, 2006). Seus achados surpreendem pela in-

ventividade presente em filmes onde, em princípio, dado o tipo de premiação, a inventividade pareceria 

limitada pela necessidade de sucesso comercial. Os exemplos mostram um diálogo em Annie Hall, de 

Woody Allen, em que vemos em divertidas legendas o que o casal está contraditoriamente pensando 

enquanto conversa, ou a sobreposição dos esquemas paranóicos do personagem principal de Uma 

Mente Brilhante. A facilidade da tecnologia digital libertou o cinema para uma utilização bem ampla dos 

recursos gráficos e do texto, mas trata-se de uma necessidade surgida em um contexto maior onde a 

simbiose entre a palavra e a imagem ecoa em diversas manifestações.

A publicidade, que além de anúncios de produtos inclui cartazes de filmes, vem nos ensinando 

há mais de um século a ler a imagem aliada à palavra. Mesmo com a limitação ditada pelos objetivos 
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da publicidade, a palavra está longe de exercer a mera função de descrever o produto e de se contentar 

com grafias neutras. Nos anúncios, a palavra interage com a imagem e assim como esta, pode agir 

mais no sentido de criar uma atmosfera com a qual o consumidor se identifique do que de fornecer 

uma informação sobre a mercadoria. O logotipo dos produtos afirmam uma vez mais a simbiose entre 

palavra e imagem fazendo da marca um estilo a ser reconhecido pelo consumidor. Já na década de 

60, Roland Barthes, em seu ensaio “Sociedade, imaginação, publicidade”, chamava a atenção para 

a demonização da publicidade e a necessidade de se considerá-la como mais um elemento cultural, 

mesmo com a utilização de estereótipos. A saída para o consumo da publicidade proposta por Barthes 

parece ter sido plenamente assimilada nas décadas seguintes, principalmente nas mais recentes. Diz o 

autor: “Visto que não podemos nem devemos fechar os olhos diante da publicidade, pois participamos 

e às vezes nos beneficiamos da imaginação que ela mobiliza, ponhamos suas obras entre aspas, viva-

mos a publicidade como uma citação, não como uma fatalidade” (BARTHES, 2005:121). Para Barthes, 

a “ironia profunda” seria a única atitude possível para se falar “a língua das comunicações de massa” 

(idem). 

Passado o momento em que a palavra foi assimilada na arte com a função de destacar o caráter 

conceitual da produção artística, nas últimas décadas ela tem comparecido com muito mais liberdade 

na pintura e na fotografia. Ficando apenas no território dos anúncios, sem levar em conta, portanto, 

a verdadeira invasão da palavra na arte contemporânea, o pintor Ed Ruscha explora letreiros e logo-
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tipos minuciosamente reproduzidos. Seus quadros revelam a palavra como elemento predominante 

da paisagem urbana e nos mostram como um mero arranjo de letras pode ser tão expressivo e ainda 

como palavras soltas habitam nosso cotidiano de forma a produzir um certo aconchego urbano (placas 

de rua, letreiros de postos de gasolina, frases soltas de anúncios como “safe and effective medication” 

e o cinema comparecendo com o logotipo do studio 20th Century Fox ou os inúmeros finais de filme e as 

inúmeras formas de se escrever “The End” são alguns dos assuntos reproduzidos em diferentes quad-

ros dele). O cinema soube aproveitar plenamente a presença da palavra como elemento do cenário 

urbano: já no filme de Rogério Sganzerla comentado antes, vemos uma profusão de letreiros de lojas, 

restaurantes, hotéis, prédios públicos além dos cartazes anunciando filmes e shows. Sganzerla não foi 

o primeiro, mas junto com outros cineastas como Godard, utilizou a palavra como elemento do cenário 

de maneira mais insistente e pouco natural, forçando que se olhasse para ela, mesmo que no cinema 

e mesmo que de passagem, obrigando a uma percepção equivalente ao que Ed Ruscha propõe nas 

suas pinturas. Mas era possível avançar mais ainda; Barthes tinha falado de ironia.

Se a publicidade é assimilada como parte da paisagem urbana, ela também poderá ser desviada 

do seu primeiro sentido. Barbara Kruger propõe em fotos de grande dimensões mensagens cujo layout 

lembra o de um anúncio mas cuja mensagem vai na direção contrária da pregação publicitária: “I shop 

therefore I am” (Eu compro logo sou), “Pro-life for the unborn/Pro-death for the born” (Pró-vida para 

os não nascidos, pró-morte para os nascidos) (imagem sobreposta à foto do Presidente Bush), “Your 
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comfort is my silence” (O seu conforto é o meu silêncio). Usando a linguagem sintética da publicidade, 

Barbara Kruger chama atenção para as idéias feitas que nos bombardeiam cotidianamente na mídia e 

propõe uma inversão das mesmas. De maneira mais difusa, porém significativa para a nossa questão, 

podemos ver estratégias parecidas usadas na fotografia documental. O fotógrafo Walter Carvalho, por 

exemplo, abre o seu livro de fotos com a seguinte imagem: um avião da Tam passa por cima de um 

outdoor, dele vemos apenas a palavra “desejos”, bonecos (ou seriam trabalhadores ?) estão pendura-

dos em outro outdoor perpendicular ao primeiro, sendo que as silhuetas deles parecem as de quatro 

criaturas enforcadas. Barthes ressoa comentando que a publicidade mais eficiente é a que trabalha 

com as fantasias mais primordiais associadas ao corpo (BARTHES, 2005: 118-119). Na foto do livro, 

a publicidade reafirma isso por meio da combinação imposta pelo olhar do fotógrafo: vemos, então, 

o desejo de evasão sugerido pelo avião, e o desejo associado à pulsão de morte, tema presente, de 

maneira indireta, ao longo do livro do fotógrafo. Foi o enquadramento dado por Walter Carvalho que 

obrigou que o desejo anunciado no outdoor não fosse dissimulado pelo desejo por uma mercadoria; 

foi o olhar imposto sobre a cena banal que fez de um fragmento urbano uma contundente visão do 

demasiadamente humano.

O cineasta Federico Fellini conta em entrevista uma curiosa experiência do que ele chama de 

“sincronicidade”. Ele estava no carro com um ator inglês, Freddie Jones, que deveria fazer o person-

agem de um jornalista chamado Orlando em um filme do diretor que estava em andamento. Apesar de 
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já ter feito inúmeras fotos do ator e de já ter gravado duas seqüências com ele, o cineasta não estava 

convencido de que Jones era mesmo o ator que queria. Os dois estavam no carro a caminho do aero-

porto e o ator dormia quando Fellini, intrigado com o assunto, avistou um enorme cartaz de um anúncio 

de sorvete onde estava escrito em letras garrafais: “ORLANDO”. As dúvidas de Fellini desaparecem 

imediatamente, o que ele conta com o humor que lhe era peculiar. Prosseguindo a entrevista, Fellini 

comenta que, enquanto aguardava seu interlocutor e se questionava sobre a utilidade de prosseguir 

com as entrevistas, ele viu um título no jornal escrito em seis colunas: “ERRO FATAL” (FELLINI, 1986: 

9-10). O cineasta diz que, como uma mensagem de oráculo, a expressão era ambígüa pois tanto podia 

significar que era um erro fazer a entrevista como era um erro questioná-la. De uma forma ou de outra, 

interessa-nos aqui o processo pelo qual dá-se um encontro fortuito com uma palavra e ela, assim como 

na foto de Walter Carvalho, desenreda-se do seu significado original. 

Os exemplos desse tipo de desvio do significado original da palavra no cinema pipocam aqui e 

ali no cinema contemporâneo realizado com alguma elaboração. Em Ponto Final ( Match Point, 2005 ), 

de Woody Allen, um personagem lê o livro Crime e Castigo de Dostoievsky e o enredo do filme é, não 

por acaso, sobre um crime e a ausência de castigo, seja um castigo penal seja o castigo moral que 

angustia o personagem do romance. O título do livro visto rapidamente no filme reforça o cinismo do 

personagem principal que prossegue sua vida sem punição depois de eliminar a inconveniente amante. 

O tema se repete em um filme anterior do cineasta, Crimes e Pecados (Crimes and Misdemeanors, 
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1989), onde um médico bem sucedido também elimina a sua amante para poder prosseguir a sua vida, 

sem sofrer muito pelo crime que cometeu. A referência ao livro de Dostoievsky não se limita a apontar 

para as leituras de um personagem, mas acentua, por oposição, a moral distorcida do criminoso imune 

a dramas de conciência. A presença do livro em cena é fugaz, mas, tratando-se de um tema recor-

rente em mais de um filme de Woody Allen, essa rápida aparição passa de um mero acaso, um mero 

elemento do cenário, para ser um importante reforço na interpretação do filme.

Em Tudo sobre a minha mãe (Todo sobre mi madre, de Pedro Almodovar, 1999), o tema da es-

crita aparece brevemente no começo do filme. O jovem Esteban tinha ambição de tornar-se escritor e 

mantinha um diário onde mais de uma vez vemos o personagem fazer anotações. O filme tem algumas 

referências a outras obras, a começar com o próprio título, que corresponde ao filme que a mãe (Manu-

ela) e o filho (Esteban) assistem na TV no início, All about Eve (A Malvada, 1950), e ainda à peça que 

os dois vão assistir, Um bonde chamado desejo, que traz ecos do passado da mãe e terá repercussões 

no seu futuro durante o filme. Há ainda a referência a um livro de Truman Capote, Música para Cama-

leões, e o trecho do prefácio destacado no diálogo entre mãe e filho é justamente sobre a escrita e a 

« auto-flagelação » implícita nessa atividade. A citação não é arbitrária, os planos que mostram o rapaz 

escrevendo são deliberados, inclusive com a tela ocupando o lugar do papel. Em busca do autógrafo 

da atriz principal da peça Um bonde chamado desejo, Esteban termina morrendo atropelado. A partir 

daqui a escrita é interrompida e o filme está pronto para começar. 
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Na cena do filme a que mãe e filho assistiam na TV, Bette Davis reclamava dos caçadores de 

autógrafos; em cena posterior, depois do acidente com o filho, a atriz de quem ele buscava o autógrafo 

quando morreu comenta com Manuela que aprendeu a fumar com Bette Davis. As referências a outras 

obras colocam o espectador em alerta para ver o filme em mais de um plano. A palavra comparece 

como mais um elemento nesse esquema : Um Bonde Chamado Desejo é o nome da peça que mãe e 

filho vão assistir, é o nome lido em um cartaz, é o nome visto também em um anúncio de jornal, e final-

mente, a insistência em tantas aparições pode ser também vista como uma sugestiva metáfora para a 

rede de relações que se forma ao longo do filme de Almodovar. Também não por acaso, o letreiro na 

abertura do filme começa com letras fluidas que se desmancham sobrepostas à imagem de líquidos 

hospitalares e que anunciam o nome do estúdio produtor do filme : « El Deseo S.A.». 

A brusca interrupção do tema da escrita depois de ter sido tão deliberadamente afirmado nas se-

qüências iniciais tem equivalência na ausência do pai, cuja identidade seria revelada pela mãe ao filho 

naquela noite, o que foi impossibilitado pela morte do rapaz. O tema da escrita desaparece no restante 

do filme, mas fica implícita a sua associação aos personagens masculinos. As anotações, porém, são 

substituídas pelo próprio filme : se Esteban tinha a necessidade vital de registrar tudo que vivia, daqui 

pra frente é a câmera que registra o desenrolar da vida de algumas mulheres e dois travestis. Em geral, 

o cinema de Almodovar sugere muitas vezes uma fluidez de planos de realidade que é característica 

da boa escrita. 
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Ainda na década de 60, em resenha sobre uma coletânea de textos intitulada « Civilização da 

Imagem », Roland Barthes chamava a atenção para a predominância da imagem e a necessidade de 

se aprofundar a pesquisa dela associada à palavra. Ele ressaltava, no entanto, que se deveria evitar as 

associações fáceis da palavra como manifestação da razão e da imagem como «veículo dos afetos», 

uma interpretação que termina por condenar a imagem e que não se justifica pois “as palavras desnor-

teiam, intimidam, fazem sofrer, fazem sonhar, desencadeiam processos afetivos e traumáticos infinitos” 

(BARTHES, 2005: 68). Três anos depois, Barthes faz a resenha de outra coletânea com o mesmo 

título, sendo que de autores italianos. O retorno do assunto indica, para Barthes, o pânico, da época, 

sobre o tema que deveria, então, ser enfrentado com uma ontologia da imagem e com a investigação 

da sua estrutura semântica, uma proposta onde estava implícito o olhar do semiólogo. Porém, a verda-

deira novidade estava, para Barthes, “num objeto original, que não é a imagem nem a linguagem, mas 

essa imagem acompanhada da linguagem, que se poderia chamar de comunicação logoicônica” (idem: 

p. 79). A expressão “logoicônica” é problemática, como se pode ver pelo fato de que, se o assunto gan-

hou força em diversas manifestações artísticas e culturais, ele também repercutiu no meio acadêmico.

Em antologia de artigos referentes a um congresso sobre Texto e Imagem, na França, Bernard 

Vouilloux apresenta as questões básicas que envolvem os estudos nessa área. Dificuldades iniciais 

aparecem já na definição do que seja texto, pois a tradição oral não deveria ser esquecida, e do que 

seja imagem, pois a restrição ao figurativo eliminaria as imagens abstratas (VOIULLOUX, 2005) – 
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basta considerarmos que todo o segmento da poesia visual, tão expressivo no Brasil, poderia ser ob-

jeto de estudo nessa área, mas ele depende justamente de uma percepção da imagem como “arranjo” 

abstrato. O autor chama a atenção para a miríade de assuntos que aparecem no congresso, e justifica 

a diversidade de abordagens pela imprecisão sobre essas definições prévias. A International Associa-

tion for Word and Image Studies (I.A.W.I.S.), uma associação criada em 1987 e baseada na Noruega 

e na Holanda, tem como objetivo promover o debate sobre texto e imagem. Para isso, mantém um site 

atualizado, promove encontros que acontecem a cada três anos e reúnem pesquisadores de diversos 

países. Em artigo publicado em boletim dessa associação, Leo H. Hoek comenta que não existe uma 

semiótica geral que explique a imagem e o texto; o consenso tem sido de que os dois termos não são 

autônomos, mas práticas discursivas que atuam em determinado contexto por meio de códigos que 

utilizam diferentes sistemas de signos (HOEK, 1994). A questão de Barthes sobre a ontologia e o fun-

cionamento da imagem parece aqui bem respondida: longe de uma visão estruturalista, abandonou-se 

a busca de uma essência que explicasse a interação entre a palavra e a imagem; por outro lado, a 

diversidade de situações onde essa combinação ocorre obriga à consideração de outras variáveis no 

processo de significação. Basta pensarmos na impossibilidade ou, pelo menos, na impropriedade de se 

analisar O Bandido da Luz Vermelha fora do seu contexto, por mais instigante que sejam as diversas 

combinações entre texto e imagem no filme.

A repercussão do assunto no meio acadêmico é a resposta à ressonância muito maior na reali-
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dade cotidiana. O mesmo Voiulloux que aponta para a imprecisão teórica implícita na grande diversi-

dade de temas no congresso sobre o assunto também tem a preocupação de destacar a necessidade 

de se considerar formas “não artísticas” como anúncios, letreiros, ilustrações que configuram uma 

cultura visual. Tal observação se justifica pela evidente predominância de temas relacionados à litera-

tura e à história da arte nas publicações e congressos sobre imagem e texto. O cinema, a fotografia 

e a arte contemporânea são temas raros, embora não faltem exemplos que poderiam ser analisados. 

A dissertação de Luiz Fernando Las Casas, citada anteriormente, é exceção no meio acadêmico, e o 

próprio autor comenta no texto a dificuldade de encontrar bibliografia sobre o tema. 

Apresentamos aqui apenas sugestões iniciais de como a palavra está de tal forma inserida no 

cinema, que ela já passou de um estágio inicial de mera informação diegética. Podemos pensar no 

percurso da palavra na tela como algo equivalente à evolução do som no cinema. Em um primeiro mo-

mento, o som teve como única função “ilustrar” a imagem, trazer o contexto da história à tona além de, 

obviamente, viabilizar o diálogo. Quando o cinema chegou às mãos de cineastas mais cuidadosos, o 

som apresentou-se como um novo universo de possibilidades. Robert Bresson, cineasta que também 

escreveu sobre a prática de se fazer cinema, procurou dissociar o som da imagem para aumentar o 

potencial expressivo de ambos. Para ele, o olho em geral é superficial, enquanto a orelha é “profunda e 

inventiva” (BRESSON, 1975: 82). Parece que estamos diante daquele mesmo impasse inicial sugerido 

por Manoel de Barros e Marguerite Duras. Impossível definir se seria a palavra/o som ou a imagem 
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quem deteria o maior potencial de sugestão e portanto, o mais rico canal para um manancial de senti-

dos. Manoel de Barros buscava, com a sua “despalavra”, a libertação dos conceitos pré-estabelecidos 

para que tudo voltasse a falar através de associações inusitadas que não poupavam a identidade 

flexível do poeta. Para ele, o território da despalavra implica a liberdade de associações: 

 “Daqui vem que que os poetas podem arborizar os pássaros. (…)
 Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo
 com as suas metáforas.
 Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, 
 podem ser pré-musgos.
 Daqui vem que os poetas podem compreender 
 o mundo sem conceitos.
 Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, 
 por eflúvios, por afeto.
 (Barros, 2005:p.23). 

No verso final, Manoel de Barros demonstra que, apesar da gloriosa liberdade de associações 

que seus poemas anunciam, nem mesmo ele está imune à sólida tradição que Barthes denunciava 

e que associa a palavra à razão e a imagem ao afeto. No entanto, o fato de Marguerite Duras ver na 

imagem um elemento limitador das possibilidades da palavra, ou o fato de Robert Bresson ver no som 
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um potencial expressivo maior do que a imagem são sinais de que essa polarização pode não ser tão 

sólida.

Ecoando um mecanismo que se repete em outras manifestações artísticas, o cinema soube tirar 

proveito da combinação da palavra e da imagem para maximizar o potencial de ambos. Difícil sustentar 

que esses seriam casos de “comunicação logoicônica”, como diria Barthes, pois o termo não escapa 

da sugestão de dois pólos que o próprio autor queria evitar: por um lado, a razão, o logos, a palavra, 

por outro, o ícone e implicitamente o que não é razão, não é logos, não é palavra. O jogo cinematográ-

fico em questão aqui consiste de um mecanismo para eliminar esse pernicioso dualismo: nele, nem 

imagem, nem palavra se contentam com o restrito campo da lógica. Palavras aparecem ao acaso, se 

aparecem, são imagens, se são imagens, são “despalavra”. E são ao mesmo tempo imagem liberta 

pela palavra do seu mero papel de ícone preso a um referente único. A isso poderíamos chamar de 

exercício poético-visual que, porém, para ser devidamente compreendido deve ser visto não apenas 

pela perspectiva da poesia ou da literatura, mas pela perspectiva do cinema, da publicidade, da arte 

e suas estratégias para colocar a palavra e a imagem em movimento. Ou seja, estratégias para fazer 

com que palavras e imagens possam desenredar-se de si mesmas.
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Hibridismos entre o ciberespaço e o cinema

Vicente Gosciola

A ciência intensificou o uso do hibridismo a partir da década de 1990 (IHDE, 2003, p.131), para 

pesquisar a tecnociência -conceito criado pelo filósofo belga Gilbert Hottois no final da década de 1970 

para estudar da conjuntura social e tecnológica da ciência. Em 1991 Bruno Latour já enfatizava a ne-

cessidade dessa prática científica (LATOUR, 1994, p.31). Essa condução híbrida da ciência definida 

por Latour é o ponto teórico e metodológico de apoio nas investigações de Jay David Bolter e Richard 

Grusin para compreender as novas mídias (Bolter; Grusin, 2000, p.222-224). O cinema tem acompa-

nhado de perto toda a evolução das novas mídias e até mesmo faz parte dela quando assumiu a ge-

ração de efeitos especiais por computação gráfica e o abandono da película, passando para o sistema 

digital sem filme.

O cinema já foi capaz de criar filmes com uma descrição muito precisa sobre lugares ou épocas 

que os seus realizadores jamais estiveram ou puderam conhecer. Lugares, modos de vida e perso-

nagens, desde o passado mais remoto até o futuro mais inimaginável, suas histórias e seus detalhes 

são muito convincentes em inúmeros longas-metragens ficcionais. E, para tanto, lançou mão de um 
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cruzamento de técnicas, mídias e conteúdos de origens diversas construindo imagens e sons híbridos 

de alto impacto audiovisual e de garantida plausibilidade.

Todavia, este universo de películas maravilhosas ainda deixa a desejar quando o cinema ten-

ta representar as ações no ciberespaço. Este é o tema aqui tratado: como as imagens híbridas dão 

conta ou não de representar o ciberespaço no cinema. Busca identificar até onde o cinema consegue 

imaginar e representar o espaço imaterial da tecnologia digital. Para o conceito de representação 

podemos tomar as discussões em torno do realismo desenvolvidas por Marc Henri Piault (2002, pp. 

60-61), para quem a ação a ser filmada está dividida entre a intenção do que se filma e a probabilidade 

do acontecimento. Imaginemos tal dilema ao se querer demonstrar o ciberespaço para entendermos 

a sua complexidade. James Clifford (2002, p. 39), nos esclarece tal complexidade na medida em que 

podemos ampliar nossa visão para os “processos criativos (e, num sentido amplo, poéticos) pelos 

quais objetos ‘culturais’ são inventados e tratados como significativos”, pela desmistificação da an-

tropologia interpretativa. Podemos dizer que não há tal exemplo nos filmes que buscam construir a 

imagética do ciberespaço como veremos nos exemplos citados mais adiante. Como aconselha Carlo 

Ginzburg (2001, pp. 85-103), cabe certo cuidado ao analisar o polêmico conceito de representação, 

que chama de “um aborrecido jogo de espelhos” que teria e que pode levar a produção cinematográfica 

a uma trágica armadilha. E também atento a este conflito, Silvio Da-Rin (2004, pp. 218-219) alerta que 

a reflexividade, ou a inclusão dos processos da realização cinematográfica, “apesar do seu potencial 
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antiilusionista, não deve ser considerada como uma panacéia” porque “as estratégias auto-reflexivas 

podem facilmente ser empregadas como puro formalismo”.

Sendo assim, para uma representação mais abrangente do que seria a concretude do cibe-

respaço não pode se apoiar apenas em um ou outro pólo, ou no ilusionismo ou no realismo. Para 

complementar esses cuidados lembramos a idéia de Bill Nichols sobre a “representação reconhecível” 

(NICHOLS, 2005, p.28), podemos entender que aquele acontecimento registrado por uma câmera 

poderia ser algo visto com nossos próprios olhos, isto é, reconhecemos a representação desde que 

também estejamos disponíveis para reconhecê-la, tanto em termos físicos com mentais, mas ambos 

voltados para aquilo que temos de repertório. Selecionamos o cinema como o campo de estudo que, 

para além do que advoga Clifford Geertz, em O saber social (1997, p.142-181) -ao defender o cinema 

como um sistema cultural, uma rede de significados-, é observado pela abordagem de Hans Ulrich 

Gumbrecht que analisa os meios de comunicação não pela sua estrutura imanente de sentidos, mas 

pela possibilidade de tematizar o significante, sem necessariamente associá-lo ao significado (GUM-

BRECHT, 1998, p.137-151).

É por este caminho que são estudadas as cenas dos filmes que tratam de organizar e solidificar 

o ciberespaço. Há, ainda, o cuidado em tornar permanente a idéia por todo o estudo de que, assim 

como o campo da representação da realidade pelo cinema está mais para uma atividade ilusionista, a 
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etnografia sobre do ciberespaço no cinema praticada no presente trabalho se converte em um mero 

jogo ilusório, como assevera Clifford Geertz em El antropólogo como autor (GEERTZ, 1989, p.11-34). 

Trata-se, então, de uma defesa da representação cinematográfica do ciberespaço como um docu-

mento histórico, como afirmava Robert Bresson “os filmes de cinema são documentos históricos para 

guardar nos arquivos: como representavam tal comédia, em 19...?”, em Notas sobre o cinematógrafo 

(BRESSON, 2003, p.18), mas um documento impossibilitado de portar toda a realidade perceptível.

Todavia, enquanto os conceitos sobre as relações homem-máquina evoluem muito e para além 

do que Ilya Prigogine (1996, p.169-192) e outros teorizaram recentemente sobre o sistema de auto-

organização das máquinas, as idéias sobre como seria viver no ciberespaço, ou dentro da máquina 

pouco caminharam. Até mesmo o cinema pouco discutiu tal tema. O conceito “cyberspace” foi cunhado 

por William Gibson (2003, p.40-67) no livro Neuromancer, de 1984. Para Gibson, o ciberespaço é o 

espaço imaterial constituído por agrupamentos de redes computacionais e, mais significativo, é uma 

“alucinação consensual” onde todos se conectam livremente. As cenas onde se dá tal alucinação cole-

tiva descrito pelos filmes selecionados é o nosso objeto de estudo. A intenção de identificar as suges-

tões dos cineastas para o que seria o convívio no ciberespaço, que podemos muito bem chamar de 

ciberconvívio para este artigo, pode, em alguns casos, encontrar uma continuidade do projeto ilusório 

cinematográfico e, em outros casos, a alucinação controlada e até induzida.
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O ponto de partida dessa investigação veio do extraordinário e inclassificável documentário (?) 

de Agnès Varda, Les Glaneuses et la Glaneuse (produzido em 2000, foi exibido em setembro de 2006 

no Brasil com o título Os catadores e eu)34, em que Varda é levada a realizar por uma inspiração quan-

do se deparou com algumas imagens que a motivaram a registrar outras, que por sua vez a levaram a 

outros registros e assim por diante. Sua postura poético-filosófica diante de seu objeto e predisposição 

ao acaso a levaram a constituir um documentário sem paralelo na história do gênero. Temos aqui o 

documentário reflexivo renovado pela câmera digital, conforme Bruno Cornellier (2001), que registra 

o imediato e é realimentado pela sua presença e da diretora Varda, dadas as facilidades de trabalho 

e portabilidade da videocâmera. Assim, ela pôde registrar as idéias de modo mais transparente, teve 

uma relação mais orgânica com cada uma das etapas da criação, aceitou as limitações de qualidade 

de imagem e usou dessa restrição como um trampolim para ampliar a criatividade final do trabalho. 

Imaginemo-nos, assim, diante de um momento de um filme onde é apresentado o ciberespaço, em sua 

plena representação pela materialidade daquilo que se vê nas imagens. O que foi registrado? Como foi 

montado e qual é a compreensão sobre essa realidade imaginada por um cineasta?

Pensemos algo como se fosse o primeiro documentarista a ‘pisar’ nesse ‘espaço’. Da mesma 

forma como Pierre-L. Jordan introduz seu livro Cinema: premier contact-premier regard, esse trabalho 

34 - Les Glaneuses et la Glaneuse. direção: Agnès Varda, 2000. roteiro: Agnès Varda, fotografia: Didier Doussin, Stéphane Krausz, Didier Rou-

get, Pascal Sautelet, Agnès Varda, edição: Laurent Pineau, Agnès Varda, França, produção: Ciné Tamaris, 82 min.
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atenta para o primeiro olhar cinematográfico ao ‘outro’, que acontece depois do primeiro contato (JOR-

DAN, 1992, p.18-19), aqui considerado como o primeiro contato entre o documentarista e a ‘realidade’ 

do ciberespaço. Nosso estudo remete ao que vem sendo chamado de ciberantropologia (SILVA, 2004), 

a antropologia do ciberespaço, mas nem por isso se limita a analisar a comunidade ou os relaciona-

mentos entre seus indivíduos.

A vivência no ciberespaço

O hibridismo pelo o cinema, e em primeira instância pelo ponto de vista do cineasta, consegue 

desenvolver o conceito do vivenciar o ciberespaço. São poucos filmes que tentam representar a situa-

ção do ciberespaço, ou conforme Michael Heim (1998, p.211-212), o convívio em imersão por um siste-

ma de comunicação de dados com a percepção humana pela tecnologia de realidade virtual. Entre eles 

destacam-se os seguintes longas-metragens: Der Golem, wie er in die Welt kam (1920), de Carl Boese 

e Paul Wegener; Tron (1982) de Steven Lisberger; Avalon (2001) de Mamoru Oshii; O Passageiro do 

futuro (1992) de Brett Leonard; O Passageiro do Futuro 2 (1996) dirigida por Farhad Mann; Ghost in 

the Shell (1995), também de Mamoru Oshii; The Matrix (1999) de Andy Wachowski e Larry Wachowski; 

Matrix Reloaded (2003) também dos irmãos Andy Wachowski e Larry Wachowski; Animatrix (2003) 

de vários autores sob a produção de Andy Wachowski e Larry Wachowski; Matrix Revolutions (2003) 
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de Andy Wachowski e Larry Wachowski; 13º Andar (1999) de Josef Rusnak; eXistenZ (1999) de Da-

vid Cronenberg. Todos estes filmes serão alvo de investigação e, mais especificamente, serão neles 

observados os momentos em que a narrativa se dá no ciberespaço ou nas suas proximidades, como 

segue.

Um grande propagador das idéias em torno da cibercultura é o cinema, desde Der Golem, wie er 

in die Welt kam (1920) 35, de Carl Boese e Paul Wegener. O Golem é interpretado pelo próprio co-diretor 

Wegener e maravilhosamente fotografado pelo já renomado diretor de fotografia do expressionismo 

alemão Karl Freund. Baseado em antiga lenda judaica, o filme é considerado como um dos primeiros 

a apresentar replicantes no cinema. O Golem trazia as respostas definitivas às limitações e esperan-

ças de um povo abatido e perseguido, na periferia de Praga durante a Idade Média. A trama pode ser 

analisada como uma sociedade com problemas de espaço e convívio que busca soluções em um re-

presentante do ciberespaço. As respostas eram até mesmo no plano afetivo, para o espanto de todos 

na época em que o filme foi lançado. O Golem é uma escultura de homem em argila que ganha vida ao 

receber o texto, uma palavra, como uma programação algorítimica, “Aemaet”, no centro do peito. Ele 

só não fala e não pensa por si, mas, paradoxalmente, tem sentimentos. O seu criador, o grão-mestre 

Low, um poderoso e benevolente mago judeu, lança mão de um antigo livro da Cabala e apela para o 

35 - Der Golem, wie er in die Welt kam. direção: Carl Boese e Paul Wegener, roteiro: Carl Boese, Paul Wegener, fotografia: Karl Freund, Guido 

Seeber, edição: Carl Boese e Paul Wegener, Alemanha, produção: Projektions-AG Union (PAGU), 1920, 85 min.
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artifício após uma reunião com o imperador, de quem procura receber proteção e auxílio material para 

seu povo, quando faz uma verdadeira projeção cinematográfica sobre a saga de sua gente. O filme 

não traz nenhuma representação do ciberespaço, sequer o especula verbalmente. Mas traz um repre-

sentante perfeito daquilo que portaria e seria a consciência do ciberespaço. Pelo que se depreende da 

narrativa, é um filme que dá voz à máquina, sendo está o evidente benefício da humanidade. O Golem 

compre sua missão de proteger a sociedade de seu criador, mas, curiosamente, essa personificação 

do ciberespaço, que não tem voz ou pensamento, tem sentimentos e até arroubos de paixão.

Já a realização do filme 2001: a space odyssey36 tem particularidades interessantes a serem 

lembradas. É considerado por muitos estudiosos como um marco histórico da cinematografia e da 

ficção científica. É um filme pouco explicativo para as características tradicionais do gênero porque 

dentre os seus 140 minutos de duração, apenas 40 minutos são ocupados por diálogo. Na segunda 

versão, chamada de edição do diretor, há a inclusão da abertura de alguns minutos que tem a palavra 

“Overture” sobre um fundo neutro, e o mesmo tratamento para o entreato “Entr’Acte”, sob a trilha de 

György Ligeti, denunciando a ação de Kubrick em dirigir a edição com mão firme para caracterizar bem 

uma produção altamente elaborada. Kubrick co-produziu o filme com Victor Lyndon, com quem já havia 

36 - 2001: A Space Odyssey. direção: Stanley Kubrick, roteiro: Stanley Kubrick & Arthur C. Clark, consultoria Científica e Técnica Frederick I. 

Ordway III, Harry Lange, fotografia Geoffrey Unsworth, designer e diretor de efeitos especiais: Stanley Kubrick, editor: Ray Lovejoy, produção 

Metro-Goldwyn-Mayer, Polaris, Stanley Kubrick Productions, Reino Unido / EUA, 1968, 141 min.
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produzido Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964). O olhar ini-O olhar ini-

cial sobre os créditos tem sua justificativa. A lista de créditos não se compara às listas das grandes pro-

duções atuais. Há quarenta anos uma mesma pessoa teria várias funções ao mesmo tempo. Já num 

primeiro olhar pode-se verificar o acúmulo de funções para Stanley Kubrick. Além direção e produção 

geral do filme ele também é o diretor e designer da fotografia dos efeitos especiais. Sua concepção de 

montar, ou trucar, na maquete das naves as cenas reduzidas de pessoas em plena atividade é sem dú-

vida inovadora e garante a força de convencimento necessária no início de filme que propõe um futuro 

em estado tecnológico avançado. Há que se fazer um esforço de produção de efeitos para assegurar 

que o espectador assista ao filme sem levantar questões -que prejudicariam a continuidade e a unici-

dade da obra- sobre a viabilidade científica de qualquer artefato futurista que o filme tão suavemente 

apresenta. Chama a atenção o número de consultores científicos e técnicos e de supervisores para 

os efeitos especiais. Trata-se, mesmo na cena de maior suspense, na qual o protagonista atravessa 

um tipo de túnel de informações digitais, o chamado slit-scan corridor of light (Agel, 1970, pp.140-144), 

quase ao final do filme, de mais uma representação de limitada liberdade dentro do que poderia ser o 

ciberespaço. O personagem não interage com imagem tão abstrata que a relação entre ambos só se 

concretiza na mente do espectador.
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Para o filme Tron (1982) 37 de Steven Lisberger, o ciberespaço é representado em na quase to-

talidade da sua duração, mas há uma singularidade não encontrada em nenhum outro filme: quando 

a ação se dá no ciberespaço os movimentos de câmera são robotizados, ou motorizados. É como 

que em víssemos um game ou os movimentos de câmera das câmeras de vigilância, em termos de 

panorâmicas horizontais ou verticais (tilt na nomenclatura dos EUA). Há mais um detalhe importante 

sobre o movimento de câmera: a letra “V”, de virtual, é a marca visual presente na maioria dos grandes 

planos gerais do filme e são reforçadas pelos movimentos de câmera. Todas as pans são oblíquas 

em relação à perpendicularidade da objetiva em relação ao fundo dos cenários. Também é curioso 

lembrar que, apesar de não terem a menor relação temática, o tratamento oblíquo das pans no filme 

Tron é exatamente como se processa no filme Cabiria (1914) de Giovanni Pastrone, onde todas as 

panorâmicas horizontais da versão original de 195 minutos. No filme Tron, a casa de jogos Flynn’s é 

um ambiente com freqüência familiar, mesmo à noite onde um de seus habitues pronuncia a frase no 

mínimo inusitada: “nosso espírito permanece nos programas do computador”. A frase torna aparente a 

contradição de que, apesar de proclamar um mundo menos apegado ao material, toda a representação 

desse ciberespaço está absolutamente preso às condições físicas de gravidade, tempo e espaço, fato 

que também servirá de objeto de discussão ao final desse texto.

37 - Tron. direção: Steven Lisberger, roteiro: Steven Lisberger, Bonnie MacBird, fotografia: Bruce Logan, edição: Jeff Gourson, EUA / Taiwan, 

produção: Lisberger/Kushner, Walt Disney Productions, 1982, 82 min.
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No longa Avalon (2001) 38 de Mamoru Oshii, num mundo futuro, num povoado imaginário da 

Europa Central (é uma produção japonesa e foi filmado na Polônia) jovens tornam-se crescentemente 

viciados em um ilegal (e potencialmente mortal) jogo de simulação de batalha chamado Avalon, pelo 

qual pode-se ganhar grandes somas de dinheiro. Quando Ash, uma jogadora famosa, ouve rumor de 

que existe um nível mais avançado do jogo, abandona seus próprios meios e une-se um grupo de 

exploradores cladestinos. Mamoru Oshii, realizador de filmes e de animações, projeta toda a sua his-

tória no ciberespaço onde ocorrem as batalhas. As armas estão disponíveis e os mortos são apenas 

imagens projetadas no ciberespaço. Ash vive só. E suas únicas atividades são cozinhar refeições para 

o cão de estimação e jogar Avalon. É uma jogadora/guerreira que busca o classe 1. As pessoas com 

quem convive na rua de seu mundo real, até mesmo no metrô, estão congeladas, são todas projetadas 

dentro do ciberespaço. Há neste filme uma letra predominante: a letra “A”. Os elementos adicionais de 

games (como um easter egg, por exemplo) têm relação direta com uma menina que representa o lado 

espectral, do sensível no filme. No final ficamos sabendo que estamos em um ciberespaço dentro de 

outro ciberespaço que poderá conter outro e assim sucessivamente. Os ciberespaços são representa-

ções perfeitas do mundo real a não ser pelos seus habitantes que ora são apenas modelos inanimados 

e ora são pessoas reais.

38 - Avalon. direção: Mamoru Oshii, roteiro: Kazunori Itô, fotografia: Grzegorz Kedzierski, edição: Hiroshi Okuda, Japão / Polônia, produção: 

Bandai Visual Company, Deiz Production, Dentsu Productions Ltd., Media Factory, Nippon Herald Films, 2001, 106 min.
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O filme O Passageiro do futuro (1992) 39 de Brett Leonard, traz um pesquisador de uma empre-

sa realiza uma experiência com o jardineiro de seu bairro, que é limitado intelectualmente. Utilizando 

avançado sistema de realidade virtual, desenvolve sua capacidade de cognição e seu repertório. As 

imagens do ciberespaço são em animação tridimensional, mas de elaboração mediana. O diferencial 

está na concepção das condições das leis da física que regem de modo diferente do convenciona, isto 

é, entre os filmes estudados é um dos que mais têm liberdade em termos de deslocamento e presença 

do personagem em tal mundo, ele pode voar, se comunicar diretamente do ciberespaço com o mundo 

real.

Na continuação O Passageiro do Futuro 2 (1996) 40 dirigida por Farhad Mann, o ex-jardineiro 

agora vive na rede, onde seu corpo é apenas consciência e energia. A representação desse ciberespa-

ço ainda é uma produção pouco inovadora em animação tridimensional. Mas as condições de convívio 

são mais avançadas do que outros filmes e usa a mesma lógica de seu episódio original, que é uma 

maior independência das leis da física.

39 - The Lawnmower Man (1992). direção: Brett Leonard, roteiro: Stephen King, Brett Leonard, Gimel Everett, fotografia: Russell Carpenter, 

edição: Alan Baumgarten, Lisa Bromwell, Reino Unido / EUA / Japão, produção: Allied Vision Ltd. / Fuji Eight Company Ltd. / Lane Pringle 

Productions, 1992, 107 min.

40 - Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace. direção: Farhad Mann, roteiro: Farhad Mann, Michael Miner, fotografia: Ward Russell, edição: 

Joel Goodman, EUA, produção: Allied Vision Ltd. / Fuji Eight Company Ltd. / Lane Pringle / New Line Cinema, 1996, 92 min.
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Em Ghost in the Shell (1995)41, também de Mamoru Oshii, o realizador de Avalon, já comentado 

anteriormente, agente cibernética luta contra a ameaça de espalhar vírus mortal nos computadores 

do Japão. Em 2029 as pessoas estarão plenamente conectadas à web e não precisarão mais sair de 

casa. Os ciborgues serão mais poderosos que os humanos. O pouco que se vê do ciberespaço é que 

não há limitações de ordem das leis da física. Mas a protagonista, como o Golem, é a representante 

do ciberespaço, mas diferente do mito de barro, ela fala e pensa por si que, porém, tem uma forte crise 

existencial. Sua identificação com o mundo concreto é mínima, seu passatempo é o mergulho no mar 

onde pode experimentar sensações, como de ausência de gravidade, mais próximas do ciberespaço 

onde diz que sente “medo, ansiedade, solidão, escuridão, esperança”. A animação, de 1995, retoma o 

questionamento da vida por ciborgues do filme Blade Runner (1981) de Ridley Scott e serve de inspira-

ção declarada ao The Matrix (1999) de Andy Wachowski e Larry Wachowski que analisaremos a seguir.

A cine série The Matrix (1999) 42 de Andy Wachowski e Larry Wachowski, tem no primeiro título o 

personagem Neo, um hacker que sente muito interessado em conhecer o Matrix. Ele se encontra com 

Trinity que o leva a Morpheus que lhe explica o que é a Matrix. É um ciberespaço idêntico ao mundo 

41 - Kôkaku kidôtai [Ghost in the Shell]. direção: Mamoru Oshii, roteiro: Kazunori Itô, Masamune Shirow, fotografia: Hisao Shirai, edição: 

Shuichi Kakesu, Japão / Reino Unido, produção: Bandai Visual Company, Kodansha, Manga Video, Production I.G., 1995, 82 min.

42 - The Matrix. direção: Andy Wachowski e Larry Wachowski, roteiro: Andy Wachowski e Larry Wachowski, fotografia: Bill Pope, edição: Zach 

Staenberg, EUA, produção: Groucho II Film Partnership, Silver Pictures, Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Pictures, 1999, 136 min.
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real que serve para manter as pessoas vivenciando uma falsa vida de modo a mantê-las vivas dentro 

de seus casulos, onde produzem energia para as máquinas. O ciberespaço nesse filme é exatamente 

como o mundo real, mas pode ser burlado ou reprogramado por humanos que escaparam de seus 

casulos, como é o caso de Neo.

Na continuação Matrix Reloaded (2003) 43 também dos irmãos Andy Wachowski e Larry Wacho-

wski, o ciberespaço e sua relação com os humanos é a mesma. Mas há um mundo real subterrâneo no 

planeta onde Neo descobre que pode também aplicar seus poderes de reprogramação.

Em Animatrix (2003) 44 de vários autores sob a produção de Andy Wachowski e Larry Wacho-

wski, as nove animações apresentam as mesmas condições de ciberespaço que representa fielmente 

o mundo real, mas que em alguns momentos podem ser burladas ou controladas como é o caso do 

curta “Além da Realidade”.

43 - The Matrix Reloaded. direção: Andy Wachowski e Larry Wachowski, roteiro: Andy Wachowski e Larry Wachowski, fotografia: Bill Pope, 

edição: Zach Staenberg, EUA, produção: Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, Silver Pictures, NPV Entertainment, Heineken 

Branded Entertainment, 2003, 138 min.

44 - The Animatrix. direção: Peter Chung, Andy Jones, Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Mahiro Maeda, Kôji Morimoto, Shinichirô Watanabe , 

roteiro: Andy Wachowski, Larry Wachowski, Yoshiaki Kawajiri, Kôji Morimoto, Shinichirô Watanabe, Peter Chung, edição: Christopher S. Capp, 

EUA, produção: DNA, Mad House, Silver Pictures, Square USA, Studio 4°C, Village Roadshow Pictures, 2003, 102 min.
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Em Matrix Revolutions (2003) 45 de Andy Wachowski e Larry Wachowski, episódio final da trilogia, 

Neo vai invadir, como um hacker, o coração da Cidade das Máquinas para salvar a humanidade. O 

Cenário é o próprio ciberespaço onde se revela que Neo é mais do que um ciborgue, mas um programa 

que se dilui na programação da Matrix, destruindo-a.

O filme 13º Andar (1999) 46 de Josef Rusnak, é baseado no clássico da literatura cyberpunk “Si-

mulacron 3”, de Daniel Galouye, o filme traz a história de programadores que desenvolvem um ciberes-

paço que representa perfeitamente a Los Angeles da década de 30. Aqui, mais uma vez o ciberespaço 

é regido por todas as leis da física. Lançado no mesmo ano de lançamento do The Matrix, 13º Andar 

avança mais, superando Matrix por usar menos efeitos e mais consistência narrativa, mas sua história 

para esse artigo diz menos já que o ciberespaço é o menos criativo e para o documentarista seria trivial 

demais para um primeiro contato.

45 - The Matrix Revolutions. direção: Andy Wachowski e Larry Wachowski, roteiro: Andy Wachowski e Larry Wachowski, fotografia: Bill Pope, 

edição: Zach Staenberg, EUA, produção: Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment, Silver Pictures, 2003, 129 min.

46 - The Thirteenth Floor. direção: Josef Rusnak, roteiro: Daniel F. Galouye, Josef Rusnak, Ravel Centeno-Rodriguez, fotografia: Wedigo von 

Schultzendorff, edição: Henry Richardson, Alemanha / EUA, produção: Centropolis Film Productions, 1999, 100 min.
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Em eXistenZ (1999) 47 de David Cronenberg, Geller de Allegra, uma especialista em design de 

game desenvolveu um novo jogo em realidade virtual, eXistenZ, e se vê obrigada a entrar no próprio 

jogo para realizar uma avaliação. A aventura se passa quase que integralmente no ciberespaço, onde 

todas as condições físicas do mundo real são reproduzidas.

A não hibridização do ciberespaço no cinema

Como vimos, em muitos casos, entre os filmes analisados, o ciberespaço é uma representação 

fiel do mundo real. As imagens são, mesmo que tecnicamente hibridizadas, narrativamente não dão 

conta das possibilidades do seria um mundo independente das condições naturais que experimenta-

mos na realidade, como a pressão atmosférica, a resitência do ar, etc. As condições de vida são am-

plamente vinculadas às leis da física.

O ciberespaço tem uma dependência ainda muito forte do game que, como um todo, se esforça 

em ser o mais realista possível para aumentar o envolvimento do jogador e seu poder de imersão. 

47 -  eXistenZ. direção: David Cronenberg, roteiro: David Cronenberg, fotografia: Peter Suschitzky, edição: Ronald Sanders, Canadá 

/ Reino Unido, produção: Alliance Atlantis Communications, Canadian Television Fund, Harold Greenberg Fund, The, Movie Network, The 

(TMN), Natural Nylon Entertainment, Serendipity Point Films, Téléfilm Canada, Union Générale Cinématographique (UGC), 1999, 97 min.
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Também é caracterizado em muitos filmes como a construção utópica de um mundo ideal. Utopia, 

termo cunhado pelo filósofo inglês Thomas More, é uma sociedade que se considera perfeita em tudo 

e que, por isso mesmo, a que não tem lugar (topos). Em seu livro de 1516 De optimo reipublicae statu 

deque nova insula Utopia, trata de quando chega ao Brasil o protagonista Raphael Hythlodaye, que 

caminhou até chegar à ilha “lugar nenhum”, a “Utopia”, habitada por uma sociedade comunista (Mora, 

1996, pp.694-695). Mas como um lugar utópico, um estado social ideal e inexeqüível, Platão já havia 

escrito A República (Politeia). É preciso lembrar que em todos os projetos utópicos de vida, desde as 

idéias apresentadas nas narrativas literárias, em nenhuma das sociedades sonhadas há a mais remota 

possibilidade de um melhoramento ou progresso, isto é, fica-se na condição de imutabilidade social 

que pode levar a um represamento de criatividade revolucionária.

O resultado poderia ser o destinar a sociedade a um definhamento entrópico de alucinação, 

exatamente aquela anunciada por Gibson em Neoromancer, o que a levaria a um rompimento e ins-

tauração de um novo início de civilização. Mas, como vimos, o cinema está longe de apresentar um 

ciberespaço de alucinação consentida, ao contrário, o que o cinema fez até o momento foi desmentir 

a alucinação imaginada por Gibson. Nos filmes aqui citados, há a menção, ora mais indireta -como 

no caso de Tron- e ora mais direta -como no caso de The Matrix- de um movimento em romper com 

o estado de alucinação consensual, como se estivéssemos presenciando a negação da promessa de 

alucinação consentida. Certos elementos ou grupos sociais desenvolvem novos comportamentos.
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A chamada alucinação, conforme Gibson, que a inicialmente os mantinha em estado meramente 

contemplativo, é contestada por uma verdadeira guerra à realidade, de modo a atender suas prerroga-

tivas de busca por uma sociedade que lhes sirva, que podem ser frutos de seu sentimento de excluído, 

ou de uma determinada dose de esquizofrenia baseada na sensação de superioridade e narcisismo, 

ou, ao contrário, que podem ser motivadas pela busca por uma nova utopia. Dessa maneira observa-

se que o mundo ciberespacial representado nos filmes apontados neste texto, já está além da utopia 

e da alucinação consensual meramente pacífica porque em todos os filmes o ciberespaço é o campo 

de batalha pela busca de algo que lhes devolva uma situação de equilíbrio inicial ou que lhe traga no-

vas condições de vida em função de alguma mudança na vida pregressa. E, em uma última análise, 

há uma aparente insuficiência da representação do ciberespaço no cinema porque o imaginário dos 

cineastas ainda está muito preso às condições físicas de gravidade, tempo e espaço. Apenas em algu-

mas situações há uma possibilidade, muito remota, de superação das leis da física da realidade física 

para o ciberespaço. Ficaria, assim, ao espectador a impressão de estar diante de algo já plenamente 

conhecido e conseqüentemente desmerecedor de registro e interpretação, independentemente deste 

espectador estar a procura de exotismos ou não. Portanto a realização de um imaginário cinemato-

gráfico do ciberespaço, como se dão as condições de convívio e quais são as suas possibilidades de 

novas explorações audiovisuais não traria grandes novidades ao conhecimento humano ou por não 

ser possível formalizar pelo cinema a distinção monolítica entre ficção e documentários, como afirma 
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Bill Nichols (2005, pp.20-21). Talvez uma maior imbricação entre cinema e ciberespaço possa levar os 

cineastas a ampliar e permear as fronteiras realistas e não realistas de seus filmes, ampliando mais a 

sua relação com a ficção e o acaso, como tanto nos inspira Agnès Varda.
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