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A P R E S E N TA Ç Ã O
Temos a mais grata satisfação em encaminhar aos acadêmicos,
professores, estudiosos e ao público em geral mais um número de nossa revista
que se reveste de uma grande importância face o momento histórico que vivemos.
Estamos assistindo a um instante em que a geopolítica do mundo está sendo
redesenhada sob a égide de uma multipolaridade, em que vários países passam
a balizar, em conjunto, ações e políticas socioeconômicas para o nosso planeta.
Além disso, assiste-se hoje a uma crise mundial, a mais séria das últimas
décadas, agravada pela globalização.
Se por um lado a crise afeta a economia de todos os países, por outro
representa a oportunidade de haver uma maior regulação dos governos na
economia de mercado, trazendo em seu bojo o surgimento de novas oportunidades para os países emergentes, entre os quais o Brasil.
Estamos vivendo um momento crucial para definir o futuro da vida em
nosso planeta, em termos ecológicos. Com a consciência global de proteção
ambiental, nosso país, por força de tecnologia desenvolvida na geração de
energias alternativas (etanol, eólica, solar) e de uma natureza privilegiada, passa
a ser um ator importante no novo cenário mundial.
Como já sentenciava o estadista britânico Winston Churchill, na década
de 30 do século passado. “A era da procrastinação já passou”. Além disso,
graças a uma gestão macroeconômica adequada e ao desenvolvimento de
nossas indústrias e empresas do “agrobusiness”, temos ocupado um lugar de
destaque na produção de bens duráveis, como na indústria aeronáutica e na
produção de alimentos, o que nos tem situado também como um dos principais
celeiros do mundo.
Diante desse desafiante cenário, nossa revista traz interessantes artigos,
escritos por professores com um descortino superior da conjuntura e que foram
criteriosamente selecionados pelo Corpo Editorial da Revista.

Ednilo Soárez
Diretor acadêmico
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E D I T O R I A L

A Revista da FA7 tem muitos motivos para comemorar. Estamos
publicando nossa segunda edição temática, cujos artigos estão articulados
em torno do tema “Comunicação e Cultura”, tema que nos é caro e razão de
preocupação, haja vista vivermos num mundo marcado pelo desmantelamento
sistemático de patrimônios culturais. Nesse sentido, as reflexões presentes
neste número da nossa revista representam um verdadeiro gesto de resistência
à morte das culturas.
É merecedor de destaque também a ampliação dos nossos colaboradores,
resultado de novas “amizades institucionais” com as quais estamos aprendendo
a pensar melhor.
Nosso conselho editorial ganhou o reforço de professores e pesquisadores
de instituições internacionais, o que garantirá uma maior relevância às nossas
reflexões e um maior alcance para as nossas ideias.
Espero que todos possam fazer o melhor uso possível dos artigos aqui
apresentados, servindo-se das ideias expostas como ferramentas feitas para
transformar o real... para melhor.

O editor
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APROPRIAÇÃO E EXPERIÊNCIA SOCIAL:
OS “MESTRES DA CULTURA”
ENTRE O VIVER E O NOMEAR

Danilo Patrício 1

“Mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende”
João Guimarães Rosa

RESUMO – O artigo aborda a Festa Histórica do Boi de Reisado como
espaço de experiência comunitária coletiva de trabalhadores informais,
do campo e da cidade, diante das interferências institucionais da Cultura.
Festa ocorrida em Quixeramobim, na região Sertão Central do Ceará,
a 224 quilômetros de Fortaleza. A partir da década de 1980, percebe-se
uma abertura da Festa com novas comunicações da mesma, que também
vivencia movimentos externos à comunidade social dos realizadores.
Registra-se a aproximação de parte dos realizadores da mesma, no
folguedo, com as chamadas instâncias institucionais da Cultura. Tal
condição intensifica-se, com atenção da pesquisa, com a indicação de
um dos integrantes da Festa, em 2005, no Projeto “Mestres da Cultura”,
da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).
Palavras-chave: sertão, cultura, instituições culturais.
ABSTRACT – The article discusses the Festival of Boi de Reisado
of experience as a community collective of informal workers from the
countryside and the city, given the interference of the institutional culture.
Festival held in Quixeramobim in Central Hinterland region of Ceará,
the 224 kilometers from Fortaleza. Since the 1980s, we find an opening
of the festival with new communications from it, which also experienced
social movements outside the community of filmmakers. There is the
nearest part of the same directors, the merriment, with the calls of Culture
institutions. This condition intensifies, to focus the search, indicating one

1

Jornalista. Mestre em História pela Universidade Federal do Ceará. Professor do curso de Jornalismo da
Faculdade 7 de Setembro.
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of the members of the festival in 2005, the project “Masters of Culture,
the Secretariat of Culture of Ceará (Secult).
Keywords: backlands, culture, cultural institutions.

No Ceará, o que é ser Mestre da Cultura? Pensando num suposto
campo de representações se indagaria sobre quem são os mestres e como
eles representam o estado e o que comunicam sobre o Ceará. Buscando
as tensões que envolvem o campo da cultura, pode-se pensar em quem
quer comunicar idéias referentes à cultura, a partir de pessoas que são
escolhidas mestres de um local, um espaço geográfico que é político e
assim se manifesta através de instrumentos midiáticos que envolvem
experiências sociais. Numa articulação histórica a partir do jogo de
temporalidades, o novo milênio em sua primeira década anuncia valores
de uma cultura a ser moldada como pertencente ao Ceará. Buscando a
historicidade das experiências sociais desencadeadas no universo dos
mestres, pensemos então sobre qual cultura se quer se propagar a partir
dos mestres, e de que modo tal atitude se movimenta a partir dos sujeitos.
São questões ligadas às experiências sociais de homens-memória,
na expressão de Jaques Le Goff (1996), incorporados na esfera das
políticas culturais, palpáveis aqui no Projeto “Mestres da Cultura” do
Governo do Estado do Ceará, iniciado em 2003 com a publicação do
primeiro edital da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), em vigor até
2009, com modificações registradas em editais dos anos posteriores.
Os questionamentos colocados acima são feitos a partir do edital
de 2005 do Projeto Mestres da Cultura que registra maior votação para
Antônio Batista da Silva, o Mestre Piauí, organizador do Boi de Reisado
em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, a 224 km de Fortaleza.
No segundo ano de vigência do Projeto, Piauí é aclamado com o maior
número de pontos pela Comissão da Secult. Somente a partir de 2004,
oficializado por decreto estadual datado de outubro de 2003, o projeto
começa a escolher 12 nomes por ano – com a meta de 60 até 2009 - que
passam a receber um salário mínimo vitalício em troca do repasse de
conhecimentos às gerações futuras, conforme explicação do Edital de
2004, referente à natural detenção de técnicas:
12
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Será considerado como Mestre da Cultura Tradicional Popular do
Estado do Ceará e, para tanto, Tesouro Vivo, apto a ser inscrito
junto ao Livro de Registro dos Mestres da Cultura Tradicional
Popular do Estado do Ceará, a pessoa natural que tenha os
conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e
preservação da cultura tradicional popular de uma comunidade
estabelecida no Estado do Ceará. (p.1)

Além do salário recebido, Piauí também passa a ser veiculado
nos materiais de divulgação da Secult, em 2006, como em folder,
luminosos, calendários e na mídia eletrônica. A projeção, que inclui
viagens a outros locais, influi diretamente na formação do Boi de
Reisado em Quixeramobim, na medida em que provocava novas
formas de arregimentação e aflorava a disputa interna, presente no
descontentamento de outros festeiros com a escolha que centraliza o
nome de Piauí na comunidade social.
O projeto contempla candidatos que estão situados em campos de
trabalho mais ligados à esfera individual, como nos casos dos queijeiros
– mestres da culinária –, com uma comunidade construída na tradição
de memória social, porém não tão viva e aberta a recriações como o Boi
de Reisado organizado na cidade de Quixeramobim. A peculiaridade
na escolha de Piauí reside no fato dele pertencer ao contexto de uma
festa de memória coletiva, em meio às modificações históricas, como
as desencadeadas pelas próprias ações do Projeto.
A indicação de Piauí e o êxito na escolha visam, dentre outros
aspectos, o fortalecimento do organizador da tradição em que estão
semeadas as experiências sociais, num movimento impulsionado para
fora dessa vivência. O título de “Mestre” passou a ser uma diferenciação
externa no caminho também de segregação do espaço social da festa,
numa produção de identidades do artista-candidato que representa as
memórias do Boi de Reisado. O projeto é concebido fora da comunidade
social, da tradição que os festeiros semeiam. A voz dos festeiros é reduzida
– presente apenas no falar sobre eles – à manifestação governamental, na
medida em que o Edital é único para as diversas realidades de candidatos.
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Mestre Piauí (Foto: Secult)

A inscrição de Piauí é feita diretamente pela Prefeitura de
Quixeramobim e substanciada através de dossiê documental produzido
por estudantes e profissionais liberais que se relacionam com a
comunidade de memória, a partir do folguedo. O regulamento do Edital
previa nas disposições relativas à inscrição dos candidatos que
A inscrição será gratuita e aberta às pessoas naturais que, comprovadamente: residam no estado do Ceará há mais de 20 (vinte) anos;
tenham participação em atividades culturais há mais de 20 (vinte)
anos; estejam capacitadas a transmitirem seus conhecimentos ou
suas técnicas a alunos ou a aprendizes. (p. 1)

Os critérios para concorrência carregam uma visão local da cultura
quando, defendendo politicamente o espaço territorial, determinam que o
candidato deve residir no Ceará pelo tempo, aleatoriamente estipulado, de
20 anos. Assim é evidenciado o destaque para presença do evento quando é
solicitada a participação em atividades culturais. O artista é focalizado como
personagem individual e o contexto histórico em que vivem os sujeitos não
14
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é mencionado, sendo destacada a suposta capacidade de transmissão dos
repertórios, embora estes se associem também ao tecido social dos mestres.
O êxito do Mestre Piauí como primeiro colocado entre os
concorrentes demonstra também que um conhecimento coletivo,
produzido na experiência vivida (cf. NORA, 1993), foi ganhando a
configuração de “saber a ser ensinado”, estabelecendo novos processos
de apropriação e preservação de cultura, diferentes dos processos de
socialização existentes na tradição semeada. A mudança de parâmetro
demarca a interferência na produção e criação do folguedo, ocorridas na
dimensão coletiva, através de caminhos como o improviso, conforme se
observa, por exemplo, na trajetória de integrantes da comunidade social
aqui mencionados como festeiros, compreendidos em um universo amplo
do cotidiano, para além da condição de meros brincantes com papel
coreográfico de um evento.
No caso específico do Boi de Reisado, os festeiros não se apresentam
convencionalmente na condição de “realizadores de atividades culturais”,
mas sim como pessoas situadas historicamente que compartilham uma
experiência social externamente percebida através do evento. Zé Gildo,
Antônio do Dão e João Alfredo, por exemplo, ligam-se à festa como
sujeitos de uma experiência social canalizada na festa, que permaneceram
com ela se identificando no presente, até encontrarem, e confrontarem,
a temporalidade da cultura como palco. Nesse terreno da celebração, os
critérios para a projeção não se resumem às qualidades tidas meramente
como artísticas, no caso, por exemplo, da dança sapateada e dos versos
improvisados de Zé Gildo.
Os festeiros conquistaram um espaço na cidade a partir de uma
articulação social que envolveu a capacidade de aproximar o folguedo do
mundo vivido. Aproximação dada na construção de valores presentes no
trabalho, no lazer e nos espaços institucionais, como os da Igreja e da política
local. O sucesso em tal caminho por parte de Piauí afirmou o organizador
como principal expoente da festa, projetado as muitas facetas da cidade.
Piauí passava a ser o artista proprietário de uma experiência que se
projetava para fora de onde era gerada. A Projeção era intermediada na
aproximação com o Estado, que se apresentava como regulador e definidor
de critérios culturais, capturando e enquadrando a experiência social, retirando dela a dimensão plena de sociabilidade coletiva, tornando-a uma
representação/encenação do vivido.
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Nesse mesmo movimento, são notadas as tentativas de soterrar
experiências como a expansividade corporal dos caretas, presentes no
folguedo e que passa a ser perceptível. Através das instâncias culturais,
no caso a Secult, os poderes demonstram interesse pela memória única,
na centralização da memória social, dela se aproximando, moldando-a
para oferecer de modo a permitir o acesso (à cultura) aos “sem-cultura”,
numa atitude política massificadora que procura esconder e deixar
subterrâneas as experiências.
Nos anos de 1970, o que continua se registrando nas décadas
posteriores, Mestre Piauí chega a pagar pequenas quantias - valorosas
para os festeiros – a pessoas que participavam do folguedo em funções
consideradas essenciais, como os tocadores de instrumentos e os caboclos
de boi. Mesmo cantando os repentes na condição de artista – de qualidade
questionada por Zé Erasmo -, Piauí destacava-se como o empreendedor
na organização da festa, facilitando a viabilização de espaços para a
realização da mesma.
A política dos editais surge dentro do discurso que pretende combater
a concessão de recursos públicos pelas vias tidas como politiqueiras. A
então Secretária de Cultura do Estado, Cláudia Leitão, e equipes da Pasta
passam a percorrer as Câmaras Municipais do estado para informar sobre a
necessidade de ações em gestão cultural no Ceará. Uma ação “civilizadora”,
no dizer da própria Secretária (Diário do Nordeste, Caderno 3, 2006). No
entanto, a abertura acontecia tocando o lugar dos artistas, que eram assim
profissionalizados com a instituição de cadastros. Projetos como o Secult
Itinerante, durante as visitas, funcionam no modelo de atendimento que
realizam a propalada cidadania na área da cultura.
No entanto, a mesma ação civilizadora também carrega a exclusão
dos festeiros que participavam do Boi de Reisado. Nas temporalidades
culturais simultâneas, observava-se na comunidade a existência de
sujeitos que significam o folguedo como espaço para serem vistos,
reconhecidos, ao mesmo tempo em que se encontravam festeiros que se
ligavam prioritariamente pela necessidade de brincar, de fazer permanecer
vínculos construídos, que pela tradição vivida se abriam para novos elos
(cf. SAMUEL, 1998).
16
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Verifica-se uma incongruência na apreensão aparente do que foi
passando a ser o Boi de Reisado, no contexto que registra impacto na
indicação do Mestre em 2005. A cultura vivida do Boi de Reisado é agora
definida e apreendida para todo o estado do Ceará. O próprio Mestre
Piauí lembrava que “muitos sanfoneiros tocaram no boi e hoje (depois)
ninguém sabe nem se eles são sanfoneiros” (Diário do Nordeste, Caderno
3, 2006). Os festeiros constroem uma relação de pertencimento com a
festa baseada nos laços sociais compartilhados e na tradição herdada dos
antepassados, feita e reelaborada.
Com a instituição da Lei que oficializa o “Projeto Mestres da
Cultura”, alguns mestres passam a ser “tesouros vivos” de uma identidade
produzida no contexto do artista, em detrimento do grupo social em
que se inserem. Aí está presente o caráter generalizante do turismo dito
cultural. Os mapeamentos identificam. Filmam, realizam entrevistas,
fotografam e descobrem para o novo mundo. Observava-se, no entanto,
no Boi de Reisado estudado, uma ausência de interpretação por parte dos
poderes sobre o contexto histórico das festas e as significações sociais
dos sujeitos que a produziram.
Antes do mero “valorizar cultural” reverberado, apresenta-se a
necessidade de percepção das realidades de tais pessoas. Do contrário,
perpassam superficialmente os significantes abertos e vazios – quando
descontextualizados – do exótico, rústico e típico, com ares de uma
“cearensidade” confluindo para a mercadoria de um produto que, através
da ação em pauta, permite se verificar a atualização do paternalismo,
presente nas exaltações de uma cultura supostamente “autêntica” e
“genuína”. O material analisado pela comissão julgadora, criada pelo
Edital (SECULT, 2003), revela prioridade conferida aos espaços mais
midiáticos, a serem seguidos para obtenção de êxito na indicação.
O dossiê deve conter o maior número de dados do indivíduo e do
ofício desenvolvido, com fotos, documentação relativa à divulgação
de trabalhos realizados e eventos que participou. Matérias de jornal,
registros fílmicos e/ou sonoros, dependendo da manifestação, e dados
históricos e culturais da cidade ou região onde reside o inscrito. (p. 1).
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Mestre Piauí obteve o maior número de pontos entre mais de 80
inscritos, beneficiado pelos maiores espaços de exposição frequentados em
relação aos concorrentes, atendendo satisfatoriamente às prerrogativas do
Edital. Piauí está presente, por exemplo, no documentário de vídeo Paixão e
Guerra no Sertão de Canudos que, no entanto, não filma apenas o mestre e
abre a produção com uma apresentação em grupo de vários festeiros. Mesmo
conhecidas como de domínio público, as músicas gravadas em CD2 (OLAVO,
1997) contaram como créditos importantes na indicação de Antônio como
Mestre Piauí. Além dos referidos itens formadores do portfolium do caboclo
de boi, as matérias de jornais veicularam textos sobre a festa e sobre a
participação do grupo em eventos como o Conselheiro Vivo, em alusão ao
nascimento, em 13 de março, de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio
Conselheiro, em Quixeramobim.
O Edital da Secult acaba por priorizar o que já estava estabelecido
na estruturação da festa, não desempenhando um papel que subverta as
“normas nomeadoras” da cultura, mas evidenciando experiências ofuscadas
e socialmente amplas e dando visibilidade ao que se tentava soterrar.
Antes do Edital, Piauí já era o mestre mais conhecido na cidade e
fora dela, ocupando destaque primeiro na organização da festa. Outros
mestres, como João Alfredo, vivenciavam contextos mais ofuscados que
não possuíam, segundo critérios do Projeto, o mesmo retorno de propaganda
proporcionado pelo Governo do Estado, na mobilidade nos espaços onde
Piauí transita, como percebido, por exemplo, no Encontro “Mestres do
Mundo”, organizado em Limoeiro do Norte, em 2005, pela Secult.
A apropriação histórica da festa de memória (cf. CERTEAU, 1998)
Boi de Reisado e a tentativa de enquadramento pela obtenção do título
de “Mestre da Cultura” estão presentes como condições influenciadoras
nos critérios seletivos do Edital elaborado pela Secult. O primeiro ponto
do Edital estabelecia que deveria ser considerada para julgamento a
“relevância da vida e obra voltadas para a cultura tradicional do Ceará”

2

18

O documentário foi produzido e dirigido por Antônio Olavo, na produtora Portfolium, que também produziu
o CD Canudos e Cantos do Sertão, cantado por Fábio Paes e Jurema Paes. Ambos foram lançados em 1997,
nas rememorações do centenário de destruição de Canudos.
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(p. 1), entendida como condição natural, diferenciada de culturas outras
ao ser gerada pelos limites territoriais e méritos pessoais do candidato. Se
a obra e a vida estão juntas no existir da cultura de memória, no Boi de
Reisado, os eventos e os espetáculos não são, ou pelo menos não deveriam
ser, os únicos espaços onde a cultura pode ser encontrada.
No entanto, os espaços validados pelos critérios previstos no Edital
não consideravam relatos de experiências e sociabilidades em torno da festa.
A existência no Edital de uma “Cultura do Ceará”, pertencente ao Estado,
e não realizada no espaço, demarca a rotulação da experiência através de
um regionalismo a ser vendido. Como outras realidades, o Boi de Reisado
também é definido como “elemento regional” menor, similar a um item b na
condição de produto, analogamente aos cadernos regionais dos jornais que
elegem os principais assuntos e mencionam os acontecimentos das regiões
periféricas nos suplementos de menor importância. O espaço passa a ser
visto como tema, em vez das experiências.
As trajetórias dos mestres revelam que os festeiros não se identificam com as experiências a partir de critérios político-territoriais. Zé
Gildo, por exemplo, nasce no Amazonas e é batizado no Icó, como canta
nos repentes, ditos também por João Alfredo, nascido em Gaspar, em
Itatira, e chegado à cidade de Quixeramobim somente nos anos de 1980,
depois de semear a festa em outras localidades. A festa é construída
socialmente e passa a ser percebida na cidade de Quixeramobim, numa
dimensão que a transcende.
Historicamente a partir de fontes, a festa liga-se à poesia popular
presente nas festas de gado, como mostra repertório trabalhado por José de
Alencar. Em 1792, o escritor recebe da então Vila de Quixeramobim os versos
da rapsódia “O Rabicho da Geralda”, com enredo sobre a peleja dos vaqueiros
contra o boi bravio utilizado por Alencar no romance “O Sertanejo”.
Essa ligação da Festa é compreendida como histórica, sendo
necessário reafirmar que está no Ceará, mas não é cearense como uma
condição geográfica natural dada, excluindo a construção da mesma
em nome do genuíno, nos ecos do universo do folclore. Maria Odília
Dias menciona o descompasso das várias temporalidades onde estão os
“regionalismos econômicos e culturais” (DIAS, 1998, p. 227), reforçados
na festa com o pagamento de salário mínimo aos Mestres da Cultura.
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O Edital também determina a existência de um “reconhecimento
público das tradições culturais desenvolvidas” (p.2) pelo candidato. O
caráter público em questão deve, segundo os pressupostos do documento,
estar relacionado com a autorização recebida pela Secult, no desejo de
que o candidato passasse a ser visto predominantemente como um artista –
no caso de Piauí, um artista de Quixeramobim apto a receber apoio, de
fama e de dinheiro, através de uma iniciativa do Governo do Estado. Um
reconhecimento nos moldes de autorização de quem credencia e tenta
definir o artista oficial da cidade e do estado, a Secretaria de Cultura,
restringindo a experiência vivida na tradição, busca para o Ceará o típico,
o produto rústico deste estado, o típico do território, que é político.
Essa busca é construída na perspectiva hegemônica de cultura (cf.
CHARTIER, 1995), na necessidade de se fazer frente a outros locais
que possuem artistas das respectivas terras, para serem apresentados
aos públicos, como ocorrido com os Mestres nos Festivais e nos desfiles
das escolas de samba. O Edital (SECULT, 2003) determina que o
candidato cumpra o “item” de “permanência na atividade e capacidade
de transmissão dos conhecimentos artísticos e culturais” (p.2). A maioria
dos candidatos a “Mestres da Cultura”, no entanto, não se inserem em
um grupo de memória socialmente vivida, mas sim realizando atividades
individuais, compreendidos pelo Edital da Secult na concepção figurativa
do artista, sendo, assim, divulgados nos materiais publicitários do
Governo do Estado. Chegam até a condição de Mestre, proporcionada
pelo Edital, mais para receber algum dinheiro que os auxiliasse em sua
sobrevivência, contudo ao participarem da ligação de memória pela qual
festejam, socializando o mundo construído no limiar do que lhes é dado,
reconhecem a relevância,.
Nesse sentido, a “capacidade (do mestre) de transmissão” dos
ofícios apreendidos na experiência entra em choque com um entendimento
formalista professoral que envolve a Cultura. Dois anos após a instituição do
Projeto, os integrantes do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio
Cultural do Estado do Ceará (COEPA) cobram da Secult nas reuniões o
repasse de conhecimentos que, segundo eles, não se concretiza no momento.
De forma mais ampla, a inexistência do repasse de conhecimento se associa
às incongruências decorrentes dos contextos históricos diferenciados.
20
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Diferenciação que permeia classe e cultura na inadequação da experiência
social coletiva às regras estabelecidas pelo palco, ampliado na indicação
dos Mestres pelo Governo.
Embora com o título, Mestre Piauí continuou vivendo no mesmo
ambiente, realizando os mesmos trabalhos, como o de cobrador e o de
vigilante da escola municipal do bairro. “Experiência e vivência dos
costumes e tradições culturais” – presentes nos itens observados para a
seleção – configuram-se como condições de vida socialmente amplas para
serem comunicadas apenas pelo Dossiê apresentado pela candidatura.
Mesmo colocado como último dos itens na ordem para a seleção dos
Mestres pela Secult, a “situação de carência econômica e social do candidato”
era a mais divulgada como iniciativa cultural do Governo do Estado. As
propagandas e as apropriações, a partir dos eventos, eram realizadas pelo
viés econômico, explicitando no Edital o caráter compensatório do Projeto,
que reforça a concepção de popular como pobre, dependente do Estado, que
deve tutelar as práticas sociais no “auxílio” aos sujeitos.
Existe uma história do cotidiano infelizmente até mais visível do
que a corrente crítica aqui abordada, que vem repetindo chavões e
esteriótipos do passado apresentados ao público como mercadoria
vendável e folclorizada. (...) A mercantilização desse gênero
historiográfico é uma das explicações para a persistência de certas
linhas de pesquisa da história cultural e do cotidiano, as quais
reforçam as representações e os esteriótipos da cultura dominante.
(CHARTIER, 1995, p. 231)

A professora Maria Odília lembra que “os padrões de homogeneização da cultura de massas” (p. 230), onde o Projeto dos Mestres
da Cultura está inserido, possuem alcance mais abrangente do que
“o normativo então ainda mal institucionalizado no Estado-nação em
parâmetros bem delineados” (p.230), mais susceptíveis às fugas e
recriações por parte dos sujeitos e dos respectivos grupos coletivos com
os quais se articulam. Além dos eventos e dos espaços na mídia impressa,
os mestres escolhidos ocupam espaços radiofônicos e televisivos em
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blocos de comerciais nas emissoras do Ceará, no espaço comprado para
publicidade pelo Governo do Estado3.
As propagandas contam, inclusive, com música composta e
cantada pelo então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, que passa a apoiar
a iniciativa, participando de solenidades e dando visibilidade ao Projeto.
A ação política da Secult estabelece uma ligação entre os repertórios
da tradição vistos no evento e o estado-território que o teria produzido.
Produção de uma “identidade cearense” (SILVA et HALL, 2000) a
partir da centralização histórica – como ação no tempo – das memórias,
tornando o Boi de Reisado de Quixeramobim e outras práticas sociais
um elemento simbólico do “povo cearense”, que se faz conhecido entre
as novas atrações do estado, em geral tidas como velhas e esquecidas.
Atrações que politicamente passam a representar, divulgar o Estado do
Ceará e, politicamente, a favorecer a gestão do Governo do Estado .
No Boi de Reisado de Quixeramobim, que se legitima como
“Boi do Piauí” - nos anos 90 na cidade e no estado em 2005 com o
título – pela conquista de mestre, as apropriações acontecem na difusão
de significados, políticos, envolvendo a transposição de uma memória
social para a condição artística, fora do contexto histórico nas quais são
construídas as práticas sociais, mais amplas do que as manifestações.
Entre os benefícios principais proporcionados aos mestres pelo Projeto,
estão o auxílio mensal de um salário mínimo e o “diploma que concedia
o Título de Mestre da Cultura Tradicional Popular do Estado do Ceará”.
O “Canudo da Cultura” ( O POVO, 2005) proporciona fama ao festeiro
Piauí e, numa perspectiva mais ampla das apropriações, o fortalece na
tomada de decisões que envolvem o espaço do Boi de Reisado na cidade.
Nos benefícios econômicos concedidos aos mestres pela Secult,
a movimentação em torno do Projeto revela a necessidade da Cultura
possuir um pai para representá-la nos novos contextos, o que fez Piauí,
negociando oficialmente com o tutor Estado, agora de forma legalmente

3
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A cerimônia de recebimento do título de Piauí ocorreu no Crato, com a presença do Ministro da Cultura,
Gilberto Gil. O Boi de Reisado comandado por Piauí apresentou-se para o ministro na cerimônia de
tombamento estadual da casa onde nasceu Antônio Conselheiro, em Quixeramobim. Os mestres da cultura
estão presentes no desfile da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, em 2006.
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democratizada. Piauí demonstrou-se contente com os resultados do
Projeto, consolidando a presença nas trincheiras da Cultura como artista
remunerado, mesmo continuando a articular-se no espaço social da
memória dos festeiros. A festa seguiu agregando as sociabilidades onde
a tradição continuou semeando-se, recriada em meio aos novos contextos
provocados pela indicação de Mestre ao Homem-Memória.
Déa Ribeiro Fenelon lembra4 que as políticas de cultura implementadas no Brasil carregam influências dos diferentes períodos políticos
do país, na convivência contemporânea das temporalidades diversas. O
Edital da Secult também possui referências do hibridismo que toma conta
das decisões que envolvem o definir dos bens culturais. No entanto, a
predominância das prioridades notabiliza-se pela presença do “Estado
Identidade” como sujeito cultural, o que passa a acontecer nos anos de
1930, durante a era de Getúlio Vargas (1930-1945).
A primeira experiência de intervenção clara do Governo na Cultura,
em 1937 – com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN) (FERNANDES, 2000) – marca o que a professora
chama de “nacionalismo autoritário mesclado às recordações modernistas”,
no abrasileirar os brasileiros de Mário de Andrade. O enfoque localista está
presente no Projeto da Secult na medida em que procura fundar oficialmente
um patrimônio a ser expandido pelas ações do Governo do Estado. Déa
Fenelon atenta para os “meandros políticos” presentes nas definições do
que pode vir a se tornar patrimônio, na medida em que a política cultural
não é neutra, ligada que está às condições históricas.
O Edital dos “Mestres da Cultura” decide politicamente pelo
padrão mais higienizado da cultura, veiculado de forma mais acessível
na adequação dos espaços midiáticos de divulgação que anunciam os
feitos do Governo Estadual. Nesse sentido, o Projeto desempenha o
papel de educador das massas populares, moldando e definindo de forma

4

As observações aqui utilizadas são referentes à Comunicação ainda não publicada e lida pela professora Déa
Fenelon na abertura da 1ª Conferência Municipal de Cultura de Fortaleza, no Auditório Castelo Branco da
UFC, em 4 de novembro de 2005. Parte das ideias foi apresentada em entrevista ao jornal O Povo, concedida
à jornalista Regina Ribeiro. “Campo de Força da Cultura”. O Povo. Fortaleza: 05 de novembro de 2005.
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a permitir a circulação oficial de bens culturais. O caráter populista de
apropriação da cultura popular é uma marca política presente no Brasil
de forma mais aberta nas décadas de 1950 e 60, percebida nas ações de
grupos como os Centros de Cultura Popular (CPCs) da União Nacional
dos Estudantes (UNE) (cf. FENELON, 1991).
Tal movimentação é vista no Boi de Reisado de Quixeramobim
através da participação de estudantes que desejam promover o folguedo,
de lideranças anunciadas como populares e professores que passam a
sugerir formas de organização na brincadeira, procurando impulsionála como manifestação, no entendimento de que ela apresenta condições
adequadas para tal que não são destacadas.
Fora do município, na mesma perspectiva de aproximação
educativa das massas, é registrado o encontro do Boi de Reisado com os
integrantes do grupo Cordão do Caroá, de Fortaleza. Grupo formado por
jovens, na maioria universitários de classe média, com algum contato com
os festeiros, embora vivendo em outro contexto social de experiências. A
apropriação se dá pelos cânticos e fantasias rebuscadas utilizadas durante
as apresentações do Cordão do Caroá, englobando também uma forma
de aprendizado a partir dos ensinamentos livrescos do folclore.
O Cordão do Caroá participa, em 2005, da Festa de Santo Antônio
em Quixeramobim, apresentando-se nas comemorações do padroeiro na
Praça Matriz, com a presença do Mestre Piauí, convidado especial para
uma participação. Uma maneira do Boi de Reisado habitar novamente
o espaço da festa religiosa da cidade. De modo atualizado e adequandose aos cânticos do Caroá, fugiam do velho e tornavam-se palatáveis na
experiência de palco apresentada aos novos públicos, mostrando também
a “alteração de cor da memória, “progressivamente alterada de geração
em geração” (SAMUEL, 1998, p. 44) .
Os integrantes do Cordão apreendem alguns repertórios e os
utilizam nas apresentações futuras como influência de Piauí, representante
do povo. Piauí, na experiência de troca, passa a elaborar algumas fantasias
que se aproximam das vistas na apresentação do grupo da capital, como
o uso de capacetes de lata coloridos. A condição de Mestre da Cultura o
permite caminhar em novos espaços situados nos terrenos do artista, os
quais ele rechaça ou incorpora de acordo com a avaliação de receptividade
dos ambientes em que se apresenta.
24
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Através da participação do mestre Piauí na apresentação do Caroá,
o Boi de Reisado, ainda que de modo fugaz, retorna à festa de Santo
Antônio, na Praça da Matriz, onde estivera presente nos anos de 1950.
Naquele momento, os festeiros participavam da festa numa experiência
de devoção onde estava inserida a apresentação do folguedo, no tempo
vivido naturalmente de uma prática social, de memória celebrada. A
participação na festa do padroeiro em 2005 acontece numa alteração da
memória pela movimentação histórica que ressalta a representação, a
reelaboração da memória celebrativa, não mais existente de forma direta
(cf. NORA, 1993).
A partir dos anos de 1980, percebe-se na execução de políticas
culturais a presença forte dos critérios de mercado através, por exemplo,
das empresas que tentam vender “souvenires” das reconhecidas
manifestações culturais. Piauí afirmou ter recebido propostas de
empresas da cidade para a fixação de propaganda no personagem Boi
durante as apresentações, o que segundo ele foi prontamente recusado. A
negociação em torno da festa não passou pela produção de significados a
partir dos suportes físicos de memória, que foram apropriados de forma
ressignificada pelos próprios participantes na mediação do folguedo com
a experiência social (CF. CERTEAU, 1988).
O Estado, seja a Prefeitura seja o Governo Estadual, passa a constituir
mesmo território dos maiores espaços de apropriação e negociação da
Festa, onde estão localizadas as maiores relações históricas de significação
social, incluindo a usurpação de uma cultura vivida que passa também a
ser nomeada. Trata-se de uma cultura vivenciada pelos sujeitos, definida
segundo valores da experiência compartilhada, onde continuam os festejos
encontrando-se e confrontando-se com novos parâmetros estabelecidos
externamente, abrindo-se aos conflitos e às alianças.
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NO
MERCOSUL: PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS

A PARTIR DAS AÇÕES DE COMBATE À
DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS
DA SECA NOS PAÍSES DO BLOCO
Edgard Patrício 1

RESUMO – O Mercosul vem desenvolvendo esforços para enfrentar o
problema da desertificação e da seca, que alcança vastas áreas dos países
participantes ou associados ao Bloco. Diante disso, foi elaborada a Estratégia de Luta contra a Desertificação, a Degradação da Terra e os
Efeitos da Seca (2007), que reúne os esforços dos países do Mercosul na
tentativa de encontrarem uma saída conjunta para os problemas. A intenção desse artigo é reconhecer a situação da desertificação e da seca enfrentadas por esses países, os esforços que vêm sendo empreendidos para
a superação desses problemas além de estabelecer, a partir da aproximação das realidades das diversas áreas nos diferentes países, princípios e
estratégias de uma comunicação educativa que dê suporte a essas ações.
Palavras-chave: comunicação, educação, Mercosul.
ABSTRACT – Mercosul has been pursuing efforts to address the problem of desertification and drought, which reached large areas of the
participating countries or associated with the block. Thus, the strategy
was Drawn up to Combat Desertification, the Degradation of the Earth
and the Effects of Drought (2007) and bringing together the efforts of
the Mercosur countries in an attempt to find a solution to joint problems.
The intention of this paper is to recognize the situation of desertification

1

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, professor do curso de Jornalismo da Faculdade
7 de Setembro, coordenador da ONG Catavento-Comunicação e Educação - CE.
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and drought faced by these countries, the efforts being undertaken to
overcome these problems and establish, from bringing the realities of
different areas in different countries, principles and strategies of a communication education that supports these actions.
Keywords: communication, education, Mercosul.

1 A DESERTIFICAÇÃO E O MERCOSUL
A Convenção das Nações Unidas de Luta contra a Desertificação
nos Países Afetados por Seca Grave ou Desertificação (Convenção de
Combate à Desertificação - CCD), documento elaborado em junho de
1994 e em vigor a partir de 1996, conceitua em sua Introdução os principais termos relacionados ao assunto. Para a CCD, ‘desertificação’ seria
a degradação das terras das zonas áridas, semiáridas, subúmidas secas,
resultante de diversos fatores, envolvendo desde variações climáticas a
atividades humanas. Por ‘zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas’
a Convenção entende aquelas zonas em que a proporção entre a precipitação anual e a evapotranspiração potencial está compreendida num
índice entre 0,05 e 0,65. Os níveis de aridez podem ser reconhecidos
pela tabela abaixo.

Hiperárido

< 0,03

Árido

0,03 - 0,20

Semiárido

0,21 - 0,50

Subúmido seco

0,51 - 0,65

Subúmido úmido

> 0,65
Tabela 01 - Níveis de Aridez

Preocupados com o avanço da desertificação em seus territórios,
os países do Mercosul estruturam, em novembro de 2005, o Grupo Ad
Hoc de Luta contra a Desertificação e a Seca. O objetivo do Grupo seria
28
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inserir a temática desertificação e seca na agenda de desenvolvimento
do bloco, como meio para fortalecer a cooperação regional assim como
a implementação de estratégias nacionais de luta contra a desertificação
e a seca nos países participantes. Do trabalho do grupo é que nasce a
Estratégia de Luta contra a Desertificação, a Degradação da Terra e os
Efeitos da Seca, documento lançado em 2007.
Os anexos da Convenção da ONU chamam a atenção para diagnósticos específicos sobre a desertificação e a seca pelos continentes.
O Anexo III traça um panorama sobre os processos na América Latina
e Caribe. A Convenção reconhece que a desertificação na região apresenta-se de forma heterogênea, ancorada na diversidade ambiental que
caracteriza seus países, representada pela diversidade de clima, geomorfologia e ecossistemas. Isso facilitado pela própria extensão longitudinal da América do Sul, que favorece a exposição a essa diversidade.
É o caso, por exemplo, de se encontrar desde centros de aridez
tropical próximo ao Equador como zonas áridas e semiáridas frias na
Patagônia austral e na Terra do Fogo. Da mesma forma, o obstáculo representado pela Cordilheira dos Andes produz, simultaneamente, condições de aridez e temperatura que provocam, numa faixa de menos de
200 km, condições climáticas que vão do deserto no litoral, na costa do
Pacífico, ao altiplano árido a mais de 4.000 metros de altitude. A diversidade ambiental, por sua vez, repercute na descontinuidade geográfica
das zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas da região.
Especificamente em relação ao Mercosul, as zonas caracterizadas como zonas áridas ou semiáridas, e mais sujeitas aos processos da
desertificação, são reconhecidas pela Estratégia de Luta. Essas áreas
corresponderiam à região de Guajira, no Caribe colombiano, que adentra na Venezuela, planícies da Colômbia e Venezuela, do Nordeste brasileiro, a região do Grande Chaco, compartilhada por Argentina, Bolívia e Paraguai, os ecossistemas elevados na Argentina, Bolívia, Chile e
Peru, as zonas áridas costeiras que se estendem desde o sul do Equador,
passando pelo Peru e indo até o Chile, e a região da Patagônia, formada
por terras do Chile e Argentina, alcançando até a Terra do Fogo.
Dados de 1992 estimavam que a extensão das zonas desérticas,
áridas e semiáridas, excluindo as zonas subúmidas secas, da região era
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de 4,7 milhões de km2. Desse total, 3,3 milhões (70%) se localizavam
em países do Mercosul. Em outro levantamento, citado pela Estratégia
de Luta e realizado pelos Estados Parte, e que dessa vez inclui as zonas subúmidas secas, excluindo-se Bolívia e Uruguai, se estima que as
áreas suscetíveis à desertificação perfazem um total de 3,8 milhões de
km2, o que representaria quase 30% dos territórios dos países incluídos no levantamento.
A visualização dessas áreas pode ser feita a partir da ilustração abaixo.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Desertification_map.png
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O Programa Nacional de Combate à Desertificação, iniciativa do
governo brasileiro para efetivar as determinações da Convenção das
Nações Unidas de Combate à Desertificação, traça um panorama sobre as áreas no Brasil suscetíveis ao fenômeno. As áreas susceptíveis
à desertificação no Brasil (ASD) são aquelas localizadas na Região
Nordeste, onde se encontram espaços climaticamente caracterizados
como semiáridos e subúmidos secos. Tais espaços estão inseridos em
terras dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais. Tais áreas
abrangem 1.201 municípios, numa superfície de 1.130.790,53 km², dos
quais 710.437,30 km² (62,8 %) são caracterizados como semiáridos e
420.258,80 km² (37,2 %) subúmidos secos.
Entretanto, observações preliminares indicam que no entorno das
áreas semiáridas e subúmidas secas há espaços sendo afetados por processos de degradação ambiental, em tudo semelhantes aos observados
nas áreas com índice de aridez situado entre os limites de 0,21 e 0,65.
A ocorrência de secas em municípios dessas áreas de entorno constitui evidência sobre a expansão desses processos. As áreas do entorno
das áreas semiáridas e subúmidas secas compreendem uma superfície
de 207.340 km², distribuídos ao longo de 281 municípios. Os municípios do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais foram incluídos por
pertencerem ao Bioma Caatinga; os do Espírito Santo foram incluídos
atendendo ao critério da Lei nº 9.690/1998, que dispõe sobre a inclusão
do Vale do Jequitinhonha do estado de Minas Gerais e de municípios
da região norte do estado do Espírito Santo na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
No total, as Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD) cobrem uma
superfície de 1.338.076,00 km² (16% do Brasil), como pode ser observado
no mapa a seguir. Em 2000, a população residente nas ASD alcançou o
patamar de 31.663.671 habitantes (19% da população brasileira).
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Mapa 02 – Programa de Combate à Desertificação – Proágua semi-árido –
Antidesertificação, Otamar, 2006.

2 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO
Para além das características climáticas e ambientais, o que se
observa é que nessas regiões do Mercosul, suscetíveis ou em processo de desertificação, ocorre também uma perspectiva de suscetibilidade ao empobrecimento de suas populações, fortalecido pelas relações
históricas, sociais e políticas, que foram se construindo ao longo de
sua ocupação. Muitas dessas relações são resultantes da concentração
fundiária estabelecida como regra de ocupação dos espaços físicos. E
a concentração de terras cria condições propícias à concentração do
acesso à água, estabelecendo um ciclo de dependência que historicamente perdura nessas regiões. Estudos mais aprofundados, analisandose indicadores sociais das regiões do Mercosul inseridas nessa situação,
podem dar conta de uma proximidade de suas realidades.
32
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Para tentarmos estabelecer parâmetros de aproximação entre essas regiões do Mercosul, tomemos por exemplo a região do semiárido
brasileiro, tentando identificar alguns indicadores2 que podem servir de
esteio a uma tentativa de reconhecimento das similaridades com outras
regiões e países do bloco. O acesso à água, por exemplo, que identifica
uma linha comum entre as diversas regiões. No semiárido brasileiro, se
tomarmos a faixa etária de 0 a 17 anos, quase a metade dessa população
(42%) não tem acesso à rede geral, poço ou nascente, em sua casa ou
no entorno. A falta de água implica muitas horas por mês na busca deste
produto essencial à vida.
Pesquisa realizada em 1999 pela Diaconia na região do Alto Pajeú
(PE) demonstra que, durante todo o ano, as famílias gastam mais de uma
hora por dia na obtenção de água para consumo. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em épocas de seca este dado se
torna dramático, com uma média mensal de três dias somente para garantir
água. Este dado revela o grau de comprometimento a que esta parcela da
população está sendo submetida no cotidiano.
Na outra ponta do sistema de abastecimento de água está o saneamento. O acesso à rede geral de esgoto também está abaixo do nível
nacional. Enquanto no Brasil 18,7% das casas das crianças e adolescentes não possuem rede geral, fossa séptica ou rudimentar, no semiárido
esse número chega a 38,47%. No semiárido rural o número passa para
66,58%. Em relação aos bens de consumo, menos de 30% das famílias
que vivem na área rural semiárida têm acesso a itens intensivos em
energia, como geladeira ou freezer, já incorporados ao cotidiano de praticamente 80% das crianças e adolescentes brasileiros.
A quase ausência de infraestrutura social também pode ser observada pelo acesso à comunicação. Embora a disponibilidade de telefone
fixo no Brasil ainda seja baixa, no semiárido essa realidade é bem mais
intensa: mais de 90% das famílias não dispõem de uma simples linha
telefônica. Mesmo entre os 20% mais ricos do semiárido, o número da

2

Os indicadores aqui citados têm origem no estudo A Situação de Crianças e Adolescentes do Semi-Árido,
produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 2003.
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carência é expressivo – cerca de 50% não possuem esse serviço em seus
domicílios. Completando o cenário, a exclusão digital aparece de modo
generalizado na região: menos de 3% das famílias com crianças e adolescentes têm acesso ao computador.
Em relação aos indicadores educacionais, o analfabetismo se
configura como o grande problema do semiárido brasileiro. Em 1.005
municípios (72% do total) a taxa de alfabetização é menor que 70%
entre as pessoas com mais de 15 anos. A taxa brasileira é de 87,3% de
pessoas desta faixa etária alfabetizadas. Apenas cinco municípios do
semiárido têm valor superior ao observado para o Brasil. Enquanto as
crianças de 7 a 14 anos do semiárido representam 18,2% do total do
Brasil, entre aquelas que não frequentam a escola, quase 24% moram
no semiárido. Dos não alfabetizados, 36,3% vivem no semiárido. Proporcionalmente, o total de não alfabetizados é o dobro da participação
da população brasileira nessa faixa etária. Logo, a possibilidade de uma
criança de 7 a 14 anos não ser alfabetizada é duas vezes maior no
semiárido do que no restante do Brasil.
Analisando com maiores detalhes a renda, fator crítico com o
avanço da desertificação, vemos que a pobreza está concentrada no semiárido e que há também uma alta desigualdade, tanto internamente,
quanto em relação ao país. Os dados do Censo de 2000 demonstram que
a maior parte dos responsáveis pelas famílias ganha até 1 salário mínimo e, destes, quase 14% não têm rendimento. Quanto à renda per capta,
quase 93% têm renda inferior a R$ 120,00 – 80% do salário mínimo da
época (2000), revelando o baixo nível de renda da população local, o
que compromete o acesso a bens e serviços dos habitantes da Região.

3 AS LINHAS INSTITUCIONAIS DE AÇÃO PARA UMA COMUNICAÇÃO EDUCATIVA NO MERCOSUL
Reconhecida a realidade das áreas em processo de desertificação
ou impactadas pela seca, na região do Mercosul, as duas iniciativas (a
Convenção das Nações Unidas e a Estratégia de Luta dos países do Bloco) tentam estabelecer planos de ações para reverter a situação. É a partir
das estratégias e linhas de ação traçadas pelos dois documentos que pode34
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mos estabelecer os princípios e estratégias que deveriam configurar uma
política de comunicação educativa que desse suporte aos planos de ação
contra a desertificação e os efeitos da seca no âmbito do Mercosul.
O artigo 19 da Convenção da ONU trabalha sobre o fomento
de capacidades, educação e sensibilização do público para a temática
desertificação e seca. Ele reitera o reconhecimento das Nações Unidas para a importância do desenvolvimento institucional, da formação
e ampliação das capacidades locais e nacionais para os esforços de luta
contra a desertificação e mitigação da seca. Essa recomendação aponta
para a interseção das estratégias de comunicação nos âmbitos local e
nacional, numa relação de complementaridade. E essa é exatamente a
mesma perspectiva que se coloca a comunicação educativa socioambiental quando defende o princípio do pensar e agir nos âmbitos local e
global ao mesmo tempo, ou pensar e agir “globalmente”.
A Convenção defende, para que essa relação de complementaridade aconteça, uma participação plena da população em todos os níveis,
principalmente no âmbito local. Nesse caso, observa-se claramente a
necessidade de fortalecimento dos meios de comunicação comunitários
como estratégia de enfrentamento da situação da desertificação e seca.
E, pensando-se em termos de semiárido brasileiro, esse fortalecimento
certamente deveria passar pelas rádios comunitárias, meio de comunicação ainda com forte penetração na região e com um largo histórico
de apropriação cultural, a partir da proximidade que estabelece com as
populações e grupos locais.
Outro suporte para a formação de capacidades locais seria, segundo
a Convenção, o estabelecimento e/ou fortalecimento dos serviços de apoio
e extensão com o intuito de difundir mais efetivamente os métodos tecnológicos e técnicas, e mediante a capacitação dos agentes de extensão agrícola
e membros de organizações rurais. Nesse aspecto, seria importante relacionar a extensão como comunicação a que Freire alude. Mas uma comunicação baseada no diálogo. A identificação da relação entre comunicação e
educação para Freire é intrínseca à defesa cerrada que faz ao humanismo,
no qual o diálogo aparece como uma qualidade própria dos homens do vir
a ser, e não dos homens que são coisa. Paulo Freire identifica no diálogo
necessário à educação problematizadora o instrumento por onde se revela
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a comunicação. E estabelece suas relações. “A educação é comunicação, é
diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”
(FREIRE, 1988, p. 69). Para Freire, “apenas o diálogo comunica realmente” (LIMA, p. 64 e 65).
Outra estratégia seria a difusão de conhecimentos, a experiência
e as práticas da população local. Nesse aspecto, a comunicação educativa contribui numa orientação de troca de saberes, que se estabelece a
partir do reconhecimento e valorização dos saberes tradicionais que por
séculos conseguiram se adaptar e conviver com elementos climáticos
tão diversos. Nesse processo, o radialista desempenha um papel fundamental, de mediação para que esse intercâmbio aconteça da forma mais
horizontal possível, num ambiente de solidariedade.
A Convenção das Nações Unidas também espera uma cooperação entre os diversos setores da sociedade, sejam governamentais ou
da sociedade civil, para desenvolver programas de sensibilização do
público e de educação para fomentar uma compreensão das causas e
efeitos da desertificação e da seca. Nessa orientação fica evidenciada a
necessidade de reconhecimento das realidades, diversas entre os países
componentes do Bloco. Isso ocorre mesmo em áreas que a princípio se
apresentam como homogêneas, seja nos aspectos físicos, seja nos sociais, como é o caso da região semiárida brasileira. Um terrível engano
que pode comprometer já no início a formulação de políticas públicas
direcionadas a essas populações.
Se no semiárido brasileiro ocorre uma diversidade de tipos humanos, com seus hábitos, seus costumes, seus dialetos, o que não pensar
na diversidade que representa as demais áreas que vivenciam a mesma
realidade climática e indicadores sociais. Não há como se fazer o reconhecimento dessas realidades, para que elas se apresentem límpidas
aos olhos dos que nelas vivem, sem um processo de problematização
dessas realidades. E é exatamente esse princípio que Kaplún utiliza na
construção de seu modelo de educação radiofônica.
A compreensão sistêmica da realidade é a base do conceito de Kaplún
(ANO) sobre educação radiofônica. Para Kaplún, a educação radiofônica
36
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(...) será entendida aqui en un sentido amplio: no solo las emissiones especializadas que imparten alfabetización y difusión de
conocimientos elementales, (...) sino también todas aquéllas que
procuran la transmisión de valores, la promoción humana, el desarrollo integral del hombre y de la comunidad; las que se proponen
elevar el nivel de conciencia, estimular la reflexión y convertir a
cada hombre en agente activo de la transformación de su medio
natural, económico y social. (p. 21)

Daí propor, apoiado em Bordenave, que a educação que deva estar na base de iniciativas de educação radiofônica seja aquela que tenha
como base os processos, que estabelece um estreito vínculo entre educação e realidade. Ou seria educação contextualizada, que descortina
uma realidade obscurecida por imaginários? “No se preocupa tanto de
la materia a ser comunicada ni de los resultados en términos de comportamiento, sino más bien de la interacción dialéctica entre las personas y
su realidad”. (idem, p. 32)
O sentido fundamental dessa concepção de educação radiofônica
consiste na transformação de um homem acrítico em um homem crítico;
de um homem a quem os condicionamentos do meio lhe impigem uma
postura passiva, conformista, fatalista a um homem que assume seu próprio
destino; um homem capaz de superar suas tendências egoístas e individualistas e abrir-se aos valores solidários e comunitários. Compreensão forjada
na necessidade da transformação social da América Latina, ainda sob a
dominação de “chefetes” políticos que utilizavam o poder como forma de
enriquecimento ilícito. Não seria mera coincidência que a teoria de Kaplún
tenha sido forjada em um outro país latino-americano, mas que traz à nossa
imaginação a realidade do próprio semiárido brasileiro. Daí ser possível
pensar que, mesmo com todas as diferenciações dos países participantes
do Mercosul, sempre podem ser explicitados pontos de aproximação, que
podem estruturar rotas de diálogo na região.
Ao final, trata-se de uma educação radiofônica problematizadora, em que o aprender a aprender torna-se seu processo básico, como
afirma Kaplún (1973), ainda citando Bordenave (1982), e numa clara
alusão a Paulo Freire (1975), capaz de superar a compreensão imaginária da realidade:
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“la comunicación y la educación tiene por objeto ayudar a la persona a ‘problematizar’ su realidad, tanto física como social. Se busca
estimular la inteligencia del hombre, para que ella cresça en el sentido de hacer más compleja su estructura y más rápido y flexible su
funcionamiento’ (...) que se haga capaz de razonar por su cuenta
de ‘superar las constataciones puramente empíricas e inmediatas
de los hechos observados y desarrollar su propia capacidad deductiva”. (KAPLÚN, 1973, citado por BORDENAVE, 1982, p. 33)

A importância do contexto nos processos de educação radiofônica é reforçada por Kaplún, a partir da compreensão da educação problematizadora. Para ele, um programa de rádio pode constituir-se em
um elemento útil e válido de educação popular se parte da “realidad
social concreta del grupo humano al que se dirige, ayuda a esse grupo a
asumir y tomar conciencia de esa realidad, y se identifica em su acción
educativa a los intereses sociales del grupo” (idem, p. 35).
E é nisso que aposta a proposta das Nações Unidas, ao propor programas que poderiam envolver campanhas de sensibilização dirigidas ao
público em geral, acesso permanente do público à informação pertinente,
assim como uma ampla participação do mesmo nas atividades de educação e sensibilização. Esse processo de participação está na base do desenvolvimento da metodologia de educação pela comunicação, disseminada
pelo Brasil, e no semiárido, pela atuação de diversas organizações, na
sua maioria não-governamentais, que apostam em ações para além da
democratização dos meios de comunicação. Mais que democratização
dos meios, sugerem, a partir de seu trabalho, a própria democratização da
comunicação e sua compreensão como direito. E essa metodologia pode
ensejar que outros direitos comecem a ser reivindicados pelas populações
afetadas pela desertificação e pela seca.
Em relação à Estratégia pactuada entre os Estados Parte e Associados do Mercosul para o combate à desertificação e mitigação dos
efeitos da seca, o Objetivo Específico 3 da Estratégia aponta para a
gestão de conhecimentos como elemento fundamental nesse processo.
A intenção é unir esforços por meio da adoção de uma política comum
orientada a expandir o conhecimento sobre a luta contra a desertificação, a degradação da terra e os efeitos da seca. Nesse âmbito, a Estra38
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tégia incita os Estados Partes e Associados do Mercosul a promoverem
o intercâmbio de informações sobre as experiências, além da implementação de programas conjuntos de capacitação e desenvolvimento
de estratégias contra a desertificação e a seca. Esse objetivo estabelece,
claramente, um alinhamento entre a Estratégia e a Convenção.
Entre as linhas de ação definidas para dar conta desse objetivo específico, uma delas explicita a necessidade de promover e apoiar o desenvolvimento e o intercâmbio de investigações e estudos sobre os conhecimentos tradicionais das populações campesinas e indígenas, importantes
para o manejo sustentável da terra e a conservação e uso sustentável dos
recursos naturais. Por essa orientação, é defensável se supor que seria uma
boa estratégia de comunicação educativa que os camponeses e indígenas
pudessem dispor de seus próprios meios de comunicação, o acesso e a
produção, como fizeram os mineiros bolivianos com suas rádios comunitárias. Outra linha defendida pela Estratégia de ação seria sistematizar as
experiências exitosas desenvolvidas pelos países do Bloco e promover o
intercâmbio de informação e capacitação profissional.
A gestão do conhecimento ainda poderia ser desenvolvida, segundo a Estratégia do Mercosul, pelo desenvolvimento de ações conjuntas para o reconhecimento do problema de educação ambiental, com
o objetivo de sensibilizar a população e os agentes públicos e privados
sobre práticas de prevenção, controle e mitigação dos impactos da desertificação, da degradação da terra e os efeitos da seca. Novamente
volta-se para a perspectiva histórica e a compreensão sistêmica da realidade, que é a base da educação problematizadora de Freire e da educação radiofônica de Kaplún.

4 DITO E FEITO
Para ilustrar a correlação entre as estratégias definidas pela Convenção e pela Estratégia do Mercosul de Combate à Desertificação e
Mitigação dos Efeitos da Seca e os direcionamentos da comunicação
a ser desenvolvida para dar suporte a essas ações, reproduzimos um
trecho do informe Situação da Infância 2008 – Caderno Brasil, à página
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50, produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O texto traz uma descrição de como uma estratégia de comunicação desenvolvida pela organização não-governamental Catavento Comunicação
e Educação vem contribuindo para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes do semiárido brasileiro. A parte do informe se refere a
Lições Aprendidas. E o texto se intitula “Famílias trocam saberes em
programas de rádio”.

Situação da Infância 2008 – Caderno Brasil
LIÇÕES APRENDIDAS
Famílias trocam saberes em programa de rádio
Projeto fortalece competências familiares e saúde da criança com a
veiculação de programa de rádio em 53 municípios do semiárido cearense.
Os primeiros seis anos de vida de uma criança é um período especial para o seu desenvolvimento. Os governos e organizações sociais
têm funções importantes, como a garantia de serviços de qualidade. Mas
é a família que estará acompanhando de perto seu desenvolvimento. Para
isso, é fundamental que as competências familiares sejam fortalecidas.
O projeto Comunicando Saberes, Realizando Sonhos: o rádio no fortalecimento das competências familiares e municipais, desenvolvido pela
ONG Catavento em parceria com o Unicef, foi criado em 2002 exatamente com o objetivo de sensibilizar as famílias do semiárido cearense
para o fortalecimento de suas competências, utilizando o rádio como disseminador de saberes.
Indicadores da situação da infância, como a Taxa de Mortalidade de Menores de 5 Anos (TMM5), deixam claro que áreas como o
semiárido precisam de maior atenção. Dados publicados pelo Unicef
em 2006, no relatório da Situação da Infância Brasileira, mostram
que a TMM5 é maior no Nordeste, onde está localizada a maioria das
40
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áreas de semi-árido do País. Estima-se que a cada mil crianças nascidas
no Nordeste, 45,9 morrem antes de completar 5 anos de vida, enquanto
a média brasileira é de 29,9. O Relatório também comprova como o fator social representa forte impacto para o aumento da mortalidade infantil.
Segundo o documento, crianças com mães de baixa escolaridade têm
três vezes mais possibilidade de morrer antes de completar 5 anos do
que crianças com mães que têm alta escolaridade.
Informações simples como a receita de soro caseiro podem ajudar
a mudar índices como o da mortalidade infantil. Dessa forma, o projeto
Comunicando Saberes encontrou no rádio um aliado para debater temáticas, como: amamentação, pré-natal, desnutrição, relação entre pais e
filhos, vacinação e outros assuntos relacionados aos seis primeiros anos
de vida de crianças. Os assuntos são discutidos num programa de rádio
semanal, chamado Conversa em Família, transmitido em rede para 62
emissoras, em 53 municípios do Ceará. Estima-se que o programa seja
ouvido por 20 mil famílias.
Cada emissora cede 30 minutos da sua programação para a
veiculação gratuita do Conversa em Família, que é produzido com a
parceria de aproximadamente 180 radialistas que compõem a Rede de
Radialistas Amigos e Amigas da Infância. Além de produzir notícias e
sugerir temáticas para os programas, esses radialistas também sensibilizam seus colegas para a temática da infância e inserem discussões sobre
as competências familiares em outros momentos da programação, muitas vezes até por uma demanda da própria comunidade, como afirma
o radialista Tony Vieira, de São Pedro do Norte: “Depois que a gente
começou a veicular o Conversa em Família aqui na nossa emissora, as
pessoas nos ligaram querendo saber mais e mais” (informação verbal3).
Outra ação do projeto é a realização de rodas de conversa com
as famílias. Nesses encontros, são debatidos temas do cotidiano, como
o problema dos filhos com “diarréia”; trocados saberes referendados na
prática, como a forma de espantar moscas da casa; e outros saberes adquiridos, como a receita do soro caseiro que uma mãe aprendeu com o

3

Depoimento informal do radialista Tony Vieira.
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médico do Programa Saúde da Família. É também um momento de falar
suas dificuldades e pensar com o grupo formas de amenizá-las. “Graças a
Deus eu vou sair daqui bem aliviada, que desabafei um bocado de coisas
que há tempos eu queria dizer” (informação verbal4), comenta a mãe
Maria Dantas, de Quixeramobim, avaliando uma roda de conversa.
Ao total, 329 famílias já participaram das rodas de conversa que
aconteceram em seus municípios. Esses diálogos são incorporados ao
programa de rádio Conversa em Família por meio do quadro Trocando
Saberes. As temáticas do programa também são pensadas de acordo
com as demandas das rodas de conversa. Júnior Melo, radialista de Canindé, comenta a importância da participação das famílias nos programas: “Aqui o que mais nos chama atenção são os depoimentos dados
por diversas mães, até mesmo por crianças que são entrevistadas em
outros municípios”.
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O IMAGINÁRIO DO PROGRESSO NAS
CIDADES DO SÉCULO XIX
Alessandra Marques1

RESUMO – O presente artigo lança um olhar sobre a urbanização das
cidades e os valores culturais que passaram a circular a partir desse processo, iniciado no século XIX. Traços subjetivos dos projetos de transformação das cidades, cujos contingentes populacionais aumentaram
progressivamente com a chegada de migrantes, são destacados. Partindo deste olhar mais geral, são feitas considerações sobre a repercussão,
no Brasil, do imaginário de mobilidade e dos modelos de civilidade e
progresso, elaborados na Europa.
Palavras-chave: cidades, cultura, imaginário, urbanização.
ABSTRACT – The present article is about the urbanization of the cities
and the cultural values that were subsequent to that process originated
in the XIX century. The focus is in the subjectivities of the transformational projects in the cities whose population contingents had magnified gradually with the inbound of migrants. From this general point
of view, reflections are made about the repercussion in Brazil of the
imaginary of mobility elaborated in Europe.
Keywords: cities, culture, imaginary, urbanization.

1 A URBANIZAÇÃO DAS CIDADES, MOBILIDADE
E CIRCULAÇÃO
Século XIX. A divisão especializada do trabalho, decorrente da
Revolução Industrial, entre outras consequências, causou grande des1
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locamento da população rural para os núcleos urbanos, configurando gigantescas ondas de migração em todo o mundo. Até então, as cidades
abrigavam apenas cerca de 20% da população mundial. Dos anos 1850
em diante, as nações ocidentais, predominantemente rurais, passaram por
grandes transformações. Cerca de 100 anos depois, países como Alemanha e Estados Unidos possuíam elevada densidade populacional em áreas
urbanas de destaque, como Berlim e Nova York. No Brasil, o processo de
urbanização teve início no final do século XIX e se configurou ao longo
do século XX, marcando, progressivamente, a passagem de uma sociedade com características rurais para um modelo urbano-industrial.
A equivalência histórica entre o processo de crescimento urbano e
industrial e a migração interna colabora com o argumento de que
os fluxos populacionais são importante indicativo do processo de
integração das regiões no âmbito do desenvolvimento produtivo e
das relações de trabalho. (BRAGA, 2006, p. 1-2).

Nas cidades em expansão, seja no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, dois grandes atrativos: mais postos de trabalho e a necessidade de um número considerável de mão-de-obra. Esse fluxo de
pessoas interessadas em assumir novas relações de trabalho serve como
terreno fértil para o surgimento de algumas regras abstratas propostas
pelas ciências sociais que serviram para legitimar práticas políticas reguladoras do Estado.
A matriz prática que dará origem ao surgimento das ciências sociais
é a necessidade de “ajustar” a vida dos homens ao sistema de produção. Todas as políticas e as instituições estatais (a escola, as constituições, o direito, os hospitais, as prisões, etc.) serão definidas pelo
imperativo jurídico da “modernização”, ou seja, pela necessidade de
disciplinar as paixões e orientá-las ao benefício da coletividade através do trabalho. A questão era ligar todos os cidadãos ao processo de
produção mediante a submissão de seu tempo e de seu corpo a uma
série de normas que eram definidas e legitimadas pelo conhecimento. As ciências sociais ensinam quais são as “leis” que governam a
economia, a sociedade, a política e a história. O Estado, por sua vez,
define suas políticas governamentais a partir desta normatividade
cientificamente legitimada. (CASTRO-GOMEZ, 2005, p.169-186).
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Para Castro-Gomez, a ação do Estado em impor certos perfis de
subjetividade conduz ao que ele denomina de a “invenção do outro”.
O ato de inventar alteridades, porém, seria não somente a forma como
as pessoas representam mentalmente umas as outras, mas contemplaria
também os dispositivos de saber/poder que desencadeiam a construção
dessas representações. Nesse sentido, o problema do “outro” demanda
uma abordagem teórica realizada no âmbito do processo de produção
material e simbólica verificado nas sociedades ocidentais a partir do
século XVI (CASTRO-GOMEZ, 2005).
Em Richard Sennett, a partir do que nos fala Castro-Gomez, é
possível identificarmos também a relação entre a criação de alteridades e o processo de transformação urbana. Trata-se de um episódio da
ciência ocorrido em 1628, quando o médico britânico Willian Harvey
(1578-1657) descobriu que o coração, por meio das artérias do corpo,
bombeava o sangue, recebendo-o das veias, para novamente bombeálo. O que parece óbvio nos dias atuais à época significou a quebra de um
paradigma até então cristalizado de que o sangue corria no corpo por
conta da temperatura corporal (SENNETT, 1994, p. 216).
A descoberta de Harvey refletiu na forma das cidades em expansão, visto que, nos projetos de reformulação das urbes, houve uma
transposição das descobertas sobre o funcionamento do corpo humano
para o ambiente externo. Conforme ressalta Sennett, no século XVIII
construtores e reformadores priorizaram a realização de obras que facilitassem a liberdade do trânsito das pessoas e o seu consumo de oxigênio.
A cidade passou a ser imaginada então como uma grande articulação
entre artérias e veias contínuas, através das quais os habitantes circulavam livremente, tais como hemácias e leucócitos no plasma saudável.
Compreendemos essa relação entre a descoberta científica e os
conceitos presentes nos projetos urbanos como uma forma de “invenção
do outro”, na medida em que um episódio da ciência passou a determinar
as regras a serem seguidas por outra instância da sociedade. Podemos
dizer, inclusive, que a descoberta configura-se nesse ato de apropriação
como um dispositivo de saber/poder, ao qual Castro-Gomez se refere,
dispositivo que extrapola a analogia entre medicina e urbanismo.
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Na prática, a nova forma das cidades contribuiu para uma maior
circulação de pessoas e de símbolos, permitindo ainda que outras representações sobre a vida urbana fossem criadas, como o imaginário em
torno da mobilidade.
O espaço ocupado pela liberdade consumava a crença iluminista
no direito de ir e vir; o passo seguinte teria de ser dado em ruas em
que o movimento fluísse em praças concebidas como pulmões desobstruídos podendo respirar livremente (SENNETT, 1994, p. 241).

Nas cidades do século XIX, os ideais de movimento e liberdade,
para serem incorporados ao cotidiano, demandavam um número crescente de pessoas para trabalhar nas obras em construção e em outras
funções. Como os centros urbanos ainda não dispunham de gente para
realizar tais tarefas, era do campo que elas vinham. Assim, nesse processo de modernização das cidades, a migração surge como elemento
integrante de um grande sistema, participando efetivamente da expansão de vários setores sociais.
As promessas de vida melhor, bem como a possibilidade de aumento na remuneração, atraíam os migrantes para as cidades. Os novos
habitantes acumulavam-se no espaço urbano, tentando se adaptar à vida
longe do cotidiano do campo. Aprender a ser da cidade era preciso.
Entretanto, o eldorado urbano revelava as suas contradições: mesmo
nos setores trabalhistas em expansão, como o da construção civil, o
crescimento da reserva superou a demanda, e, consequentemente, os salários caíram. Numa cidade como Paris, no século XVIII, por uma via, a
prosperidade ascendia, contemplando poucos cidadãos. Na contramão,
tinha-se uma grande massa popular que renovava seus sentidos diante
da desigualdade (SENNETT, 1994, p. 230).
No processo de urbanização e adaptação à vida citadina, estar no
mundo causava estranhamento, pois a rotina passava a ser determinada
por uma ordem exterior à própria escolha. A natureza deixa de ser a
regente do tempo no qual ocorrem as ações cotidianas. Em meio às mudanças, a constituição de novas sensibilidades. O tempo, agora abstrato
e linear, a ser produtivamente aplicado, torna-se o tempo do trabalho,
que subjuga o homem por estar preso à lógica do patrão. Na atividade
46
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do trabalho, o homem passa a ser parte de um processo que objetiva repor
a própria produção e como se não bastasse esse distanciamento do produto
final há ainda modificações nos sistemas trabalhistas. Rompe-se a relação
entre mestre-artesão e seu aprendiz e estabelecem-se vínculos impessoais
de trabalho, através da relação patrão-operário (BRESCIANI, 1985, p. 38).
A sensação de estranhamento diante das mudanças na vida cotidiana foi motivada também pela arbitrariedade que deu o tom à maioria
dos projetos de reformulação das cidades. Essa arbitrariedade pode ser
compreendida também como uma forma de se criar um modelo ideal,
representante do progresso e da modernidade, com grandes chances de
virar regra a ser seguida em outras cidades. Nesse sentido, algumas
particularidades podem ser apresentadas.
O centro, por exemplo, de lugar de moradia foi transformado em
passarela para os carros desfilarem livremente, evidenciando o caráter elitizado das mudanças, executadas para a felicidade de poucos. Quem residia
na área foi deslocado para os subúrbios. Dois cenários para um mesmo
espaço: de dia, diversidade, movimento no comércio, densidade populacional; à noite, dispersão e silêncio. Consequência desta nova configuração, as
relações sociais tornam-se menos íntimas, mais pulverizadas, visto que não
havia mais o contato entre os vizinhos, porta com porta. Era o projeto moderno redesenhando as sociabilidades na cidade (SENNETT, 1994, p. 273).
A urbanização do mundo, iniciada nas cidades europeias no século XVIII, continuou em processo. Alguns anos mais tarde, o olhar da
América se volta para o seu “outro”, a Europa. Em meados de 1920,
Nova York passa por uma transformação urbana semelhante ao registrado em Paris e Londres. As mudanças são lideradas pelo urbanista Robert Moses, que se apropriou arbitrariamente da malha urbana existente
e priorizou a locomoção dos automóveis, comprometendo, inclusive, a
viabilidade de tudo o que já existia (SENNETT, 1994, p. 293).
2 RIO DE JANEIRO NO SÉCULO XIX: MODELOS DE CIVILIDADE E PROGRESSO
No Brasil, a partir de 1850, enquanto a Europa era urbanizada,
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ca incompatível com a imagem de país civilizado que o Império brasileiro
sempre tentou construir. Os números impressionavam: em um contingente populacional de 250 mil habitantes, cerca de 110 mil eram escravos.
O tráfico, então, passou a ser proibido e as vultosas quantias empregadas nesse comércio começaram a ser aplicadas em outras instâncias. Infraestrutura e transportes ferroviários foram os setores mais beneficiados com recursos financeiros. O período, conhecido como a “era
Mauá”, caracterizou-se também por investimentos volumosos na área
financeira e industrial. Na época, as estradas de ferro estavam entre os
empreendimentos que mais concentravam esforços no Brasil, simbolizando o avanço e o progresso das nações (SCHWARCS, 1998, p. 102).
No Rio de Janeiro esses investimentos proporcionaram a construção de edifícios monumentais, bem como a abertura de amplas avenidas, trazendo consigo outras melhorias: arborização, iluminação a
gás, abastecimento domiciliar de água, bondes puxados por burros. Surgiram também novos hábitos de consumo. Na Rua do Ouvidor2 foram
inauguradas lojas de modistas francesas, joalherias, confeitarias, cafés,
restaurantes, livrarias e casas de banho, transformando-a “no símbolo
dileto dessa nova forma de vida em que se pretendia, nos trópicos, imitar a mesma sociabilidade das cortes ou dos mais recentes bulevares
europeus” (SCHWARCS, 1998, p. 107).
Infraestrutura, transportes, moda e costumes carregavam uma
marca em comum: eram inspirados nos projetos executados em grandes
cidades europeias. Porém, apresentavam diferenças. Se nas obras urbanas bastava um plano arbitrário para transformar o espaço, no plano
cultural o caminho para se incorporar ao cotidiano brasileiro comportamentos parisienses era mais tortuoso. Talvez por isso a necessidade de
gramáticas de “boas maneiras”, que traziam por escrito o que era praticado nas cortes europeias. Esses guias, que revelavam as aspirações
de uma época e os limites nas concepções de higiene e de sociabilidade, chamavam atenção também para a fragilidade dessa recente corte

2
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que mal tivera tempo para criar uma civilização particular. No Brasil,
primeiro surgiu a forma e em seguida o conteúdo, fazendo com que a
corte brasileira se constituísse quando os hábitos já estivessem regrados
(SCHWARCS, 1998).
Diante do contexto acima descrito, é oportuna a reflexão de González Stephan, citada por Castro-Gomez (2005). O autor identifica três
práticas que contribuíram para forjar os cidadãos latino-americanos do
século XIX: as constituições, os manuais de urbanidade e as gramáticas
do idioma. A legitimidade destas tecnologias de subjetivação localizase na escrita, capaz de construir leis e identidades nacionais, planejar
programas modernizadores, organizar a compreensão do mundo em termos de inclusões e exclusões.
Assim, o projeto de nação é executado a partir de instituições
legitimadas pela letra, como escolas, hospitais, oficinas, prisões; e de
discursos hegemônicos, tais como mapas, gramáticas, constituições,
manuais, tratados de higiene. Estes recursos acabam por regulamentar a
conduta dos atores sociais, estabelecendo fronteiras entre uns e outros,
repassando a ideia de que existe dentro ou fora dos limites definidos por
essa legalidade escriturária (CASTRO-GOMEZ, 2005). O registro dessas práticas em manuais escritos contribuiu para a institucionalização
desses modelos de ser e de viver, atribuindo valores para determinadas
práticas em detrimento a outras.

3 É DIFÍCIL SER PARIS: RIO DE JANEIRO
MULTICULTURAL
Entretanto, mesmo com as transformações promovidas na cidade, o Rio de Janeiro definitivamente não era Paris. Contradições não
faltavam. A corte estava cercada por um ambiente rural, havia escravidão por todos os lados, comércio diminuto em volta, com cores e
costumes que mais faziam lembrar o continente africano.
Domésticos, jornaleiros, trabalhadores em ocupações mal definidas, que chegavam a 100 mil pessoas em 1890 e a mais de 200 mil em
1906, viviam nas tênues fronteiras entre a legalidade e a ilegalidade,
Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 49

49

02/06/09 14:24

às vezes participando simultaneamente de ambas (CARVALHO, 1987,
p.17). Carroceiros, ambulantes, ladrões, malandros, prostitutas e outros
personagens não tão bem vistos para o desenvolvimento progressista
da nação também se faziam notar na cidade republicana. Porém, no Rio
de Janeiro habitava outro tipo de população, formado por corretores,
investidores e milionários que lucravam em meio à miséria urbana.
Era difícil a convivência entre o projeto republicano - que, recéminaugurado em novembro de 1889, vendia ruma imagem de modernidade - e a lembrança recente do sistema escravocrata, que levava
à conformação de uma sociedade patriarcal, marcada pelas relações
de ordem pessoais, violentas e na qual vigorava um profundo preconceito em relação ao trabalho braçal. (...) Em meio a esse ambiente conturbado, porém, civilização e modernidade convertiamse em palavras de ordem; viravam instrumentos de batalha, além de
fotografias de um ideal alentado. O Brasil entrava no novo século
XX tão confiante como as demais nações: nada como imaginar que
seria possível domesticar o futuro, prever e impedir flutuações”
(COSTA e SCHWARCS, 2000, p. 11-2).

Diante deste cenário, promover o espírito europeu e instituir práticas nacionalistas na cidade revelavam-se como ações desafiadoras. O
caráter agitado e revolucionário do Rio de Janeiro, inicialmente motivo
de orgulho e considerado determinante para a queda da monarquia, passou a ser empecilho para a ordem pretendida pelo projeto republicano.
Além disso, a atmosfera turbulenta não era o único dado que prejudicava a concretização do ideal nacionalista. Havia outro detalhe importante nesse contexto: a imagem do Rio como cidade estrangeira. Conforme assinala José Murilo de Carvalho3 (1984), entre 1872 e 1890, a
população da cidade quase dobrou, passando de 266 mil para 522 mil
habitantes, com 28,7% desse número correspondente a pessoas nascidas no exterior. Em 1891, chegaram ao Rio de Janeiro mais 166.321
imigrantes. Deste total, 71.264 saíram para outros estados e o restante
engrossou o contingente populacional da cidade.
3
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Por conta da presença estrangeira na cidade e dos ânimos ameaçadores do carioca, cogitou-se então a criação de uma nova capital, a cidade
mineira de Tiradentes, que, além de carregar o nome do mártir nacional,
viria a fornecer o “elo patriótico capaz de torná-la o espaço síntese da
nação republicana” (MOTTA, 2004, p. 20). Ainda que a transferência da
capital para a cidade de Tiradentes não tenha se efetivado, é interessante
perceber que a resistência resultante em parte do caráter multicultural da
cidade por pouco não causou o desmantelamento da própria cidade e a
desestruturação da posição ocupada pelo Rio de Janeiro.
Mantido como capital federal, o Rio de Janeiro, contraditório,
idiossincrático e popular, foi alvo de intervenções por parte do Presidente da República, Campos Sales, para quem a cidade, em vez de capital da ordem, era lugar da anarquia e das manifestações espontâneas de
multidões arredias ao controle governamental. Entre os atos arbitrários
de Campos Sales consta a desarticulação do Partido Republicano Federalista (PRF), que causou desequilíbrio no quadro político local. Além
disso, o presidente determinou o fechamento do Conselho Municipal,
concedendo poderes extraordinários ao então prefeito Pereira Passos,
que retomou o propósito de fazer do Rio de Janeiro vitrine e espelho da
nação. Entre as obras realizadas está a emblemática abertura da Avenida
Central (atual Avenida Rio Branco), que ligaria o Porto da Prainha à
recém-inaugurada Avenida Beira-Mar (MOTTA, 2004, p. 28-29).

4 REPRESENTAÇÕES DE CIVILIDADE E PROGRESSO:
NARRATIVAS DOS JORNAIS
O final do século XIX simbolizou o triunfo de uma cidade moderna que tinha como grandes vedetes o progresso e a civilização. No
rol das novidades, uma lista extensa de invenções: veículos automotores,
transatlânticos, aviões, telégrafo, telefone, iluminação elétrica, utensílios
domésticos diversos, fotografia, cinema, radiodifusão, televisão, arranhacéus, elevadores, escadas rolantes, sistemas metroviários, parques de diversões elétricas, anestesia, penicilina, medidor de pressão arterial, vasos
sanitários, papel higiênico, fogão a gás, refrigerador, comidas enlatadas,
Coca-Cola, caixa registradora (COSTA E SCHWARCS, 2000).
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Essa revolução colocou o mundo em uma nova ordem original, no
final do século XIX, tendo como marco a velocidade e as novas sociabilidades. O Brasil, sem poder liderar a marcha rumo ao progresso, pegou
uma carona. Os serviços de iluminação a gás no Rio de Janeiro foram
implantados no país quase 50 anos depois de terem sido inaugurados
em Londres. O estabelecimento de empresas de transportes coletivos
sobre trilhos levou três décadas para chegar aqui, mas, de toda forma, o
Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América do Sul a introduzi-los.
A energia elétrica, por sua vez, não se enquadrou nessa tradição de atrasos, e a primeira instalação de um sistema de iluminação permanente
no Rio de Janeiro teve apenas alguns anos de diferença em relação aos
grandes centros europeus e norte-americanos (WEID, 2003).
A presença da eletricidade no quotidiano da população causava
mudanças no comportamento e na noção de tempo e espaço. Criavamse pontos de encontro, como os terraços dos cafés e os cinematógrafos,
e reanimavam-se as salas de teatros. A eletricidade permitia que no Brasil pudessem ser vivenciadas práticas presentes no cotidiano dos europeus, mediando assim a expansão de uma cultura urbana, cosmopolita,
dinâmica, ávida de novidades. No mesmo século XIX, os avanços da
comunicação encurtaram as distâncias. O telégrafo, grande maravilha
das invenções de então, foi apresentado ao mundo como uma forma
de transmitir o pensamento pela eletricidade. O aparelho transformou
a forma de comunicar, acelerou o tempo vivido, apressou a circulação
das notícias e, principalmente, mudou o modo de descrever os acontecimentos. Após sua apropriação pela imprensa empresarial, os leitores de
periódicos não teriam mais paciência ou interesse para longos relatos,
dados minuciosos sobre local, personagens e sentimentos. Depois do
telégrafo, a notícia seria breve, seca e rápida.
No Brasil, a comunicação telegráfica demorou cerca de uma década para ganhar a confiança dos habitantes da Corte, que mantiveram
inalterado o hábito secular de remeter os recados através de mensageiros. Vítima de preconceitos e reclamações sobre sua ineficiência e até
de descrença sobre a possibilidade de trocar mensagens através de um
fio eletrificado, o telégrafo não passaria, para muitos, de truque, ilusio52
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nismo e efeito de mágica. Estas desconfianças justificariam o pequeno
volume de correspondência telegráfica, chegando a ameaçar o fechamento de algumas estações telegráficas. (WEID, 2003).
Os textos publicados nos jornais da época retratam os reflexos dessas novidades no imaginário de uma cidade como o Rio de Janeiro na
virada do século XX. Quando do surgimento do telégrafo, por exemplo,
o correio, ainda que se mantivesse como o meio de comunicação mais
usado, era tratado com certo desprezo, como se tivesse caído em desuso.
Outrora, uma pessoa que estivesse no Japão só poderia se comunicar com outra que se achasse na França pelo correio, tão lento
como o deslize de um navio de vela, tão trôpego como o chouto de
uma mula cansada. Hoje, as comunicações fazem-se pelo telégrafo,
tão prontas como clarões de relâmpagos. (Estado de S. Paulo, 1º de
janeiro de 1900).

O conteúdo veiculado pelos jornais, quando se tratava de invenções e descobertas, trazia sempre referências de outros países. Observase nos textos publicados uma ênfase ao que acontecia no continente
europeu, e não seria exagero dizer que a sensação de muitos leitores
seria a de pertencer a um lugar que não fosse o Brasil. Assim, os meios
de comunicação também eram adeptos do olhar para o exterior, o que,
considerando a força que os periódicos têm no processo de formação
de imaginários e orientação de como um público percebe a si mesmo,
poderia condicionar o tipo de leitura que a audiência fazia sobre os
acontecimentos mundiais.
Os avanços nos meios de transporte também eram tratados pela
imprensa como marcas representativas de uma época em que longas
distâncias levavam cada vez menos tempo para serem percorridas. O
Estado de S. Paulo destaca, na edição de 1º de janeiro de 1900, que,
com os navios a vapor, recém-inventados, era possível fazer uma viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro em 11 dias. Antes dessa invenção, a
mesma distância levava 60 a 70 dias para ser percorrida.
Outro invento que causou impacto vigoroso na vida nas cidades e também pautou os jornais foi a luz elétrica, particularmente a
iluminação pública. Com a sua instalação, circular pelas ruas depois
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do pôr-do-sol tornou-se prática possível aos moradores da cidade,
gerando um movimento da vida noturna não registrado em tempos
anteriores. O funcionamento das cidades durante a noite garantia que
atividades antes interrompidas com o anoitecer pudessem ser realizadas de forma contínua.
De heroína, a eletricidade passava a vilã em um folhear de páginas. Nos jornais, ao lado das benfeitorias propiciadas pela grande
invenção, estavam notícias que mostravam o lado pouco encantado do
progresso. Os choques elétricos fatais, por exemplo, eram reportados
com frequência, enfatizando a ameaça que a eletricidade representava para a população. Nas reportagens, a eletricidade é tratada como
grande culpada e as pessoas são sempre vítimas, ainda que os acidentes tenham sido causados por falta de informação, incorreto uso dos
aparelhos ou mesmo distração.
Apesar da popularização das invenções estar longe de ocorrer e
poucas pessoas pudessem usufruir das novidades de fato, o que valia
era a realização de uma possibilidade que já se encontrava em estágio
mais avançado de popularização em outros países. As notícias que circulavam exaltavam os inventos, tratando as novas descobertas como
algo inserido no cotidiano da grande maioria da população.
As novidades integravam um processo que envolvia encantamento, susto e desconfiança. Até os inventos mais bem-sucedidos eram
alvos de críticas, e havia um descompasso entre a velocidade de surgimento dos inventos e descobertas e o tempo que o povo levava para digeri-las e compreendê-las. Não raro, a imprensa colocava em evidência
as conquistas científicas alcançadas pelo homem e também seus efeitos
contrários. Mesmo com tantas certezas, havia sempre a apreensão diante do que não se poderia planejar com precisão.
O que nos é válido aqui é ressaltar a participação da imprensa na
consolidação desse imaginário do progresso, na medida em que, ao noticiar
as novidades como se já fizessem parte do dia a dia, acabava interferindo
na percepção que a população da época tinha sobre o atual contexto. Não
se trata, porém, de dicotomizar uma situação, colocando de um lado a imprensa maquiavélica e do outro o leitor acrítico, e sim destacar o processo
de representação do século XX feito pelos jornais como elemento formador
da imagem que se tem sobre a época. Desse modo, entendemos que o ima54
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ginário construído pelos meios de comunicação está constantemente
relacionado às representações contidas nas narrativas compartilhadas
entre os atores sociais sobre o universo no qual estão inseridos e será
utilizado, interpretado, negado, complementado em processos complexos de produção de sentidos.
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A RECEPÇÃO DA RÁDIO FAVELA
PELA INTERNET
Ismar Capistrano Costa Filho1

RESUMO – Esta pesquisa investiga a recepção de ouvintes da Rádio
Favela FM pela internet. Enquadra-se na linha de pesquisa do uso social
da mídia. Para compreender a produção dessa emissora e o uso de seus
ouvintes pela rede, trabalha-se com a ideia da invenção e da subversão
das culturas populares. A fim de localizar o universo cultural desses
ouvintes, investigam-se os usos, reapropriações, reações e habitus.
Palavras-chave: culturas populares, rádio, internet e recepção.
ABSTRACT – This research investigates the reception of listeners of
Radio Favela FM on the internet. Falls within the line of research of the
use of social media. To understand the output of issuing and use of his
listeners by the network, works with the idea of the invention and the
subversion of popular culture. In order to locate the cultural universe of
listeners, whether the research uses, reactions and habitus.
Keywords: popular culture, radio, internet and reception.

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
O estudo da recepção da Rádio Favela na internet insere-se na
linha de pesquisa, denominada pela comunicóloga brasileira Itânia Gomes (2005), de uso social da mídia liderada pelo filósofo espanhol Jesus
Martín-Barbero. A comunicação é, nesta abordagem, concebida a partir
do contexto sociocultural dos receptores.

1
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Para compreender a recepção, segundo Martín-Barbero (1998),
é necessário entender o universo cultural onde habita o receptor. Quais
os espaços em que transitam as mídias e as mensagens? Esses lugares
são denominados de cultura popular que possui três peculiaridades: a
subversão, a invenção do cotidiano e a reprodução. A primeira se caracteriza, segundo Hall (2003) pela resistência, luta e negociação. Para
compreendê-la é necessário entender as relações de força entre dominantes e dominados, conforme o pensamento do filósofo italiano Antonio Gramsci. “O popular não se define por sua origem ou tradições,
sim por sua posição, a que constrói frente ao hegemônico” (GRASMCI
citado por CANCLINI, 2005, p. 5). A ação hegemônica é entendida
(...) não apenas o aspecto político, mas também o caráter formativo
da cultura. (...) A idéia hegemônica permite vislumbrar a coexistência de outras determinações como a cultura, a produção da fantasia,
a arte, a religião, a filosofia e a ciência que se articulam junto à política e à economia para a produção de um pensamento determinante
e dominante (PAIVA, 2007, p. 138-139).

Nesta perspectiva, a dominação pressupõe disputas, negociações
e cumplicidade entre as diferentes forças políticas que tencionam as
decisões. Da mesma forma que há os dominadores existem os dominados com seus modos próprios de sociabilidade que não são mera reprodução do poder hegemônico. “A hegemonia não se dá só pela força,
mas pela apropriação de sentido” (MARTÍN-BARBERO, 1998). Neste
campo de batalha a cultura é uma importante arena onde os significados
para as disputas são gestados. O popular se caracteriza, assim, como
modelos de comportamentos contra-hegemônicos, que diferem dos padrões predominantes nas indústrias culturais.
Já para Martín-Barbero (1998) o cotidiano é uma das principais
características do popular, pois é onde existe espaço para uma criação
muda e coletiva. Através de um mínimo de liberdade inventiva, diferentes formas de significar a realidade são gestadas.
De acordo com o historiador francês Michel de Certeau (1994),
as artes do fazer prático do dia a dia não obedecem a regras, mas conseguem responder aos desafios mais imediatos. Seus sinais diacríticos,
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que as diferenciam da industrial, são as bricolagens, gambiarras, astúcias, invenções, readaptações, táticas e redesenhos criados por aqueles
que não têm as condições materiais satisfatórias, mas dão seu “jeito”
para conviver com as situações desfavoráveis. O popular é, assim, espaço das táticas e da diversidade. São os remendos improvisados do dia
a dia necessários para o agir prático.
Diferente de Certeau, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1991)
compreende o cotidiano como o lugar da reprodução social. Segundo
a comunicóloga brasileira Nilda Jacks, a sociologia da reprodução de
Bourdieu faz uma “(...) reflexão sobre a produção social de sentido”
(JACKS in OROZCO, 2002, p. 26), realizando uma relação entre os
campos de produção e práticas cotidianas. “As práticas dependem
dos diferentes modos de aquisição que expressa relações objetivas”
(MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 247). Através do conceito de habitus
Bourdieu demonstra o poder das representações sociais, forma como a
sociedade, grupos e indivíduos pensam de si mesmos e dos outros. Os
princípios de distinção e modos de reconhecimento socialmente construídos articulam as ideias e as práticas.
O habitus é o elemento que articula ‘os sistemas simbólicos como
estruturas estruturadas (passíveis de uma análise estrutural)’ e as
estruturas estruturantes, ou seja, a ‘concordância das subjetividades
estruturantes. (JUNQUEIRA, 2004, p. 7).

No habitus refletem-se os contornos do sujeito na estrutura social
(estruturas estruturadas) e a lógica pré-estabelecida do mundo (estruturas estruturantes). Essa categoria se constitui um “sistema de disposições duráveis que servem como matrizes de percepções apreciações e
de ações que se torna possível para o cumprimento de tarefas infinitamente diferenciadas” (MARTÍN-BARBERO, 1998, 249).

2 TRAJETÓRIA SOCIAL DA RÁDIO FAVELA
A partir dessas três peculiaridades, analisa-se os territórios da
recepção da Rádio Favela pela internet. Essa emissora teve origem no
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final da década de 70, quando jovens da Vila Nossa Senhora de Fátima, da região Aglomerado da Serra, com cerca de 160 mil habitantes,
em 2007, em Belo Horizonte, reapropriavam-se dos movimentos culturais estadunidenses contra a discriminação racial. Com o estímulo
da paróquia local e da associação de moradores, um grupo, formado
inicialmente por 50 jovens, abraçou então o sonho de colocar uma
rádio na favela. Sua missão era ambiciosa: organizar uma cultura de
resistência contra as drogas para barrar o avanço do tráfico e retirar a
juventude da marginalidade.
Tudo começou com um transmissor caseiro movido a bateria de
carro e um toca disco a pilha num cômodo de um barraco de terra batida
sem eletricidade. Às 19 horas de 19 de novembro de 1981 entrava no
ar Rádio Favela FM. A emissora logo ganhou notoriedade não só no
morro mas em toda a cidade, por dois motivos. Ocupava um horário
privilegiado. Enquanto todas as rádios eram obrigadas, por lei, a transmitir o programa do Governo Federal “A Voz do Brasil”, a Favela FM
aproveitava-se dessa brecha para emitir sua programação diferenciada.
E ao invés de locutores padronizados, conteúdo politicamente favorável às elites e uma plástica pasteurizada, os apresentadores realizavam
uma extensão da conversa do povo na rua. Isso aproxima a emissora do
universo cultural dos ouvintes.
Não custou muito para esse redesenho do rádio, com linguagem
diferenciada do padrão comercial e tecnologia improvisada e sem reconhecimento legal realizar o inesperado: atender à necessidade de
comunicação dos moradores da região. Mesmo sem telefone para receber ligação dos ouvintes, e-mail ou recepção para atendimento aos
visitantes e ainda com horário reduzido à noite e aos finais de semana,
o espírito comunitário da Rádio Favela criou uma rede de informação e
solidariedade que, conforme “(...) a voz corrente, resolve em menos de
três horas qualquer pendenga de perdidos ou achados” (MESQUITA;
CALIARI, 2001) sendo, por isso, considerada por seus locutores como
a internet dos favelados.
Todavia, a reação dos grupos hegemônicos também não custou
a chegar. A então Delegacia do Ministério das Comunicações (Dentel), a Polícia Federal e até as polícias Civil e Militar deflagraram uma
62
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cruzada contra a emissora durante as décadas de 80 e 90. Misael conta
que a Polícia chegava com violência, espancando moradores e locutores, prendendo as lideranças comunitárias, destruindo equipamentos e
carregando os aparelhos (MORAIS, 2003). Até hoje ele ainda guarda
marcas dessa truculência nas cicatrizes em seu corpo. As táticas de resistência contavam com o silêncio dos vizinhos, a criação de obstáculos
para ação dos policiais e a mudança constante de sede. Somente em
1995 a diretoria da emissora resolveu parar de fugir e ter sede fixa.
A legalização só foi conquistada em 2000, com a concessão de
rádio educativa à Associação Cultural de Comunicação Comunitária
Favela FM. Segundo Misael, “isso não mudou em nada o nosso jeito de
ser. Continuamos uma rádio pirata. (...) Não aceitamos dinheiro de grupos políticos nem de grupos comerciais” (MORAIS, 2003). A emissora
se caracteriza então como uma educativa com trajetória comunitária.
A conquista de espaço nas ondas hertizianas foi acompanhada de
aprendizagens e descobertas. Uma dessas foi a Rede Mundial de Computadores. Incentivados e apoiados pela Associação Mundial de Rádios
Comunitárias (Amarc), a turma da Rádio Favela construiu, em 1995,
seu site na internet, constituindo-se numa Rádio Comunitária Off-line,
pois não transmitia seu som (BUFARAH JUNIOR, 2003; TRIGO-DESOUZA, 2003). A primeira versão, ainda quando a internet era restrita
no Brasil a poucos privilegiados, trazia a história da emissora, sua localização e os contatos. A liberdade criativa da grande rede (CASTELLS,
2003) impulsionou essa iniciativa. O diretor da emissora, Nerimar, explica: “Pensamos o site como um meio de imortalizar a Rádio Favela”
(Nerimar Teixeira, 2007). Já seu outro diretor, Misael dos Santos, acredita que a rádio não podia ficar fora das mudanças vividas no mundo,
sob pena de condenar, ainda mais, a favela à exclusão social. Através da
web, os contatos e as trocas de experiências dos movimentos sociais são
potencializados (DOWNING, 2002; CASTELLS, 1999).
Por isso, em 1997 aconteceu a primeira reformulação de seu site
para denunciar ao mundo os “pulos” (blitze policiais) contra a emissora.
A terceira reformulação do site aconteceu com a colaboração de um ouvinte, Flávio Junior. Em 2001, ele ampliou o leque de informações em
suas páginas. O site da Favela FM apresentava notícias (versão escrita
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das veiculadas no ar) muitas desatualizadas, história da emissora, as ações
em que a rádio está engajada, os atos de repressão contra esta, os prêmios recebidos, a programação, os apoiadores comerciais e o contato por
e-mail. A organização da página não seguia os padrões de divisão dos
sites. Faltava fluxo de navegabilidade. Os links não estavam dispostos de
maneira clara e redundante e, nem sempre, levam ao caminho por estes
anunciados. O design da página era carregado. O fundo preto e a falta de
contrastes suaves contribuíam para uma visualização diferente da leitura comumente realizada nas páginas da Rede. Essa programação visual
demonstra que a apropriação pelas classes populares desta mídia ocasiona seu redesenho. Este formato também revela a lógica de diversidade e
bricolagem da invenção popular, como explica Certeau (1994). Todavia,
essa versão trazia a outra inovação, a publicação do som da emissora em
tempo real pela internet. A rádio on-line (BUFARAH, 2003; TRIGODE-SOUZA, 2003) Favela FM surgia graças à convergência digital deste
veículo com a internet (CASTELLS, 2003; NOCI, 1997).

3 CIBEROUVINTES DA RÁDIO FAVELA
Quem escuta uma rádio comunitária pela internet? Como localizar
esses ouvintes? Esse foi o primeiro desafio dessa pesquisa, por se tratar
de pessoas em diferentes territórios e, provavelmente, fora da área de alcance de suas ondas hertizianas. Isto significa que não há uma limitação
geográfica dos pesquisados, nem para encontrá-los nem para analisá-los.
Para superar esse desafio, o estudo foi direcionado para os possíveis ciberouvintes do site de relacionamentos Orkut e para os ouvintes adicionados nos contatos do serviço de comunicação instantânea da emissora.
No site de relacionamento com maior número de brasileiros, seis
comunidades virtuais, formadas por admiradores da Rádio Favela, forneceram caminhos para encontrar os ouvintes da internet. Para avaliar
a viabilidade desta pesquisa, foi realizado um pré-teste, em agosto de
2006, com todos os membros das comunidades. Do total de 308 mensagens enviadas, nove foram respondidas com a afirmativa da escuta da
Rádio Favela pela internet. Esses internautas também forneceram seus
dados. Dos ciberouvintes localizados, cinco aceitaram ser entrevistados
através de comunicação instantânea mediada por computador.
64
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Na tarde de 24 de agosto de 2007 a produção da Rádio Favela
colaborou com essa pesquisa perguntando aos contatos on-line de seu
serviço de mensagens instantâneas se escutam ou já escutaram a emissora pela internet. Naquele horário foram localizados mais cinco ciberouvintes. Através de contato por e-mail, eles autorizaram a entrevista
por bate-papo na rede mundial.
A análise dos ouvintes foi organizada em quatro categorias. A
primeira é o uso preferencial que significa a utilização pelos receptores
da transmissão sonora pela web de uma forma como a proposta pelos
emissores. Já a segunda é a reapropriação quando alguns elementos dos
propósitos do emissor são aceitos, associados a outros usos não previstos. A reação é a utilização contrária às intenções do emissor quando o
receptor age de maneira adversa de como queriam que ele agisse. Essas
categorias serão cruzadas com as características próprias dos ouvintes
(estruturas estruturadas) com as peculiaridades de seu universo cultural
(estruturas estruturantes) para, assim, compreender a mediação de seus
habitus (BORDIEU, 1991).

3.1 USO PREFERENCIAL
A partir de sua trajetória, a Favela FM caracterizou-se como uma
emissora comunitária, fundada por grupos subalternos, com uma postura de subversão e resistência contra o ordenamento legal que restringe o
direito de radiodifusão (DOWNING, 2002; HALL, 2003; PERUZZO,
2004; PAIVA, 2007, OLIVEIRA, 2007). Mesmo depois de conquistar sua autorização para funcionamento, persiste essa imagem de uma
emissora crítica e modelo para os movimentos sociais conquistarem
espaços comunicativos. Por isso, o receptor que escuta a emissora com
essa mesma intenção faz um uso preferencial.
A partir das entrevistas, foi possível perceber três receptores que
coincidem com esse perfil: o professor paulistano Francisco Pereira, conhecido como Chico Lobo, a funcionária pública, também paulistana,
Eliana Alves, e a produtora cultural campinense Sigrid Gabriel. O primeiro conheceu a Rádio Favela em 1992 quando foi convidado pelo exvereador Gonçalo de Abreu para apresentar a tecnologia de transmissão
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em Frequência Modulada aos atuais organizadores da emissora. Depois
desse contato, Chico Lobo passou a acompanhar a história de lutas e
resistência da Rádio. De 2001 a 2004, ele sempre escutou a emissora
pela internet. Para ele, a transmissão do som da Favela FM pela web é
uma “oportunidade de outras comunidades (...) a se servir desse modelo
de comunicação para vencer suas dificuldades socioculturais” dado que
“a RFav não se vende ideologicamente aos interesses de seus patrocinadores, ela segue (...) sempre voltada aos interesses socioculturais da sua
comunidade. Esse é o grande diferencial.” (Chico Lobo, 2007).
Eliana Alves é outra ciberouvinte que faz esse uso preferencial da
Rádio Favela. Ela foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de
Rádios Comunitárias em São Paulo (Abraço-SP) e militou na emissora comunitária paulistana NDA (Nenhuma das Alternativas) em 1995.
Neste período, participou de uma palestra dos organizadores da Rádio Favela que apresentaram a experiência deles. Desde então, também
passou a escutar a emissora mineira pela internet, como um referencial
para sua militância pela democratização da comunicação. Ela considera a Favela FM um exemplo de “insistência, resistência e coragem do
povo brasileiro” (Eliana Alves, 2007).
Já para a produtora cultural Sigrid Gabriel, a Favela FM “representa cidadania, caráter e solidariedade (...), mas é tão boa que se alastrou pelo mundo” (Sigrid Gabriel, 2007). Funcionária da Secretaria de
Cultura de Campinas há quase 20 anos, ela se formou recentemente em
Rádio, TV e Multimídia. Através do curso e do filme “Uma Onda no
Ar”, conheceu a emissora. Passou a escutá-la também pela web, por sua
programação jornalística e musical (rap e funk).
Ouvir a Rádio Favela pela internet representa, para esses entrevistados, a busca por uma alternativa de comunicação que rompa com
as relações hegemônicas de poder das mídias. Para eles, a emissora,
mesmo que distante, possibilita troca de mensagens com grupos engajados na construção de uma sociedade mais justa. A internet fortalece esses laços de solidariedade entre os grupos desfavorecidos (CASTELLS,
1999; DOWNING, 2002), ampliando o raio de influência da Favela FM
e fortalecendo sua atuação. Esses ciberouvintes também demonstraram
um forte sentimento de pertencimento com a Rádio Favela, apresentando em suas entrevistas uma clara defesa da emissora.
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Pode-se perceber que os ouvintes que compartilham o uso preferencial da Favela FM pela internet têm outras três características em
comum, além de estarem localizados fora do espectro hertiziano da
emissora e a considerarem uma rádio subversiva. Tanto Eliane como
Sigrid e Chico Lobo possuem formação de nível superior. A primeira
concluiu Administração; a segunda, Comunicação Social; o terceiro,
Pedagogia. Apesar de a educação não resumir-se ao ensino formal, essa
peculiaridade os coloca num habitus específico de intelectuais das áreas
de humanidades com uma tendência de possuir um senso crítico e uma
postura questionadora da realidade, a partir de uma formação em áreas
como Sociologia, Ciências Políticas e Filosofia. Essas disciplinas geralmente apresentam reflexões críticas de autores, como a leitura crítica do
marxismo. Dessa maneira, os ciberouvintes que fazem o uso preferencial são partícipes de um universo cultural com visão que rompe com
atitudes de resignação e acomodação diante de situações de dominação, exploração e injustiça. Um destes contextos observados por esses
pesquisados é exatamente a formação de oligopólios de comunicação,
excluindo diversos sujeitos sociais da visibilidade midiática. A Rádio
Favela torna-se, para eles, uma ruptura a essa situação dominadora e
injusta, aproximando-se, por isso, de seu universo cultural.
Esses três ciberouvintes também trazem outra característica em
comum: possuem mais de 40 anos. Isso significa que tiveram parte de
sua formação (principalmente entre as décadas de 70 e 80) no contexto
sociopolítico da Guerra Fria, quando o mundo se encontrava dividido
entre países capitalistas, com economia de mercado baseada na livre
iniciativa, e países comunistas, com controle econômico pelo Estado
para uma suposta distribuição igualitária de renda. No Brasil, os movimentos de esquerda propunham, nesta época, uma transformação social
com a entrada do país no bloco comunista a fim de superar as desigualdades econômicas. Essa experiência reforça idéias de construção de um
“mundo novo” e de “uma nova sociedade” pelos oprimidos. A Rádio
Favela representa, assim, uma referência a essas utopias.
Por estarem empregados em áreas que exigem o nível superior,
esses ciberouvintes enquadram-se num grupo que tem poder de consumo de bens eletroeletrônicos, como computador conectado à internet
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em banda larga. Isso os possibilita ouvir a Favela FM pela internet em
suas residências. Mas, se por um lado possuem essa comodidade, por
outro demonstram ter pouco tempo para navegar na rede, dado principalmente à ocupação no trabalho. Mesmo Chico Lobo, que afirmou escutar cerca de 14 horas por dia de rádio na internet, remarcou três vezes
a entrevista com essa pesquisa por causa de compromissos profissionais
como locutor de solenidades. Já Sigrid demonstrou pressa na entrevista
por estar atarefada na promoção de eventos culturais. Apesar de Eliane não explicar o motivo, também expressou ter pouco tempo para o
bate-papo. Logo após a entrevista, todos se desligaram do serviço de
mensagem instantânea em, no máximo, 15 minutos, reforçando a ideia
de uma precariedade de tempo livre para navegação.

3.2 REAPROPRIAÇÕES
Os receptores também podem reapropriar-se da emissão Favela FM para atender outras necessidades comunicativas e, ao mesmo
tempo, ter uma representação da rádio como uma emissora subversiva.
Há, nesse caso, uma ressignificação do sentido preferencial do emissor,
associando-se a outras motivações pessoais ou sociais.
Esse é o caso do mineiro Vitor Matina, que mora desde novembro
de 2006 em Londres, na Inglaterra, onde estuda inglês e trabalha como
analista de sistemas. Apesar de sempre ter residido em Belo Horizonte,
conhece a história da Rádio Favela, principalmente, pelo filme “Uma
Onda no Ar”. Considera a emissora “uma ONG que teve uma iniciativa
de uma pessoa batalhadora que conseguiu fazer virar este projeto em
uma potência” (Vitor Matina, 2007). A Favela FM representa, para ele,
uma ruptura ao modelo comercial de rádios concentradas nas mãos de
grupos políticos e econômicos.
Todavia, não foi isso que o motivou a escutar a Rádio Favela pela
internet. Quando se mudou para Londres, seu pai, Adelcio Matina, apresentava um programa na emissora. Ele também é amigo de Misael Filho,
locutor do “Som Rap”. Vitor ouvia, assim, a Favela FM para imaginariamente diminuir a distância de seu país de origem e aproximar-se de seus
parentes e colegas distantes. “Serve para matar a saudade” (Vitor Matina,
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2007). Apesar de saber que essa escuta é prejudicial para seus estudos de
inglês, ele continua ouvindo rádios na internet para sentir-se um pouco
em Belo Horizonte, mantendo laços com sua cidade natal. “Todos os
domingos (ouço a Rádio) Itatiaia, porque torço para o Cruzeiro aí sempre
escuto os jogos” (Vitor Matina, 2007).
Vitor se aproveita de dois principais recursos do rádio: a criação de
imagens acústicas (McLEISH, 1996; ORTRAWIANO, 1985) e o diálogo
mental (PRADO, 1989). Quando ouve uma emissora de Belo Horizonte
pela Internet, imagina os cenários, as pessoas e os acontecimentos de sua
terra, como se estivesse “vendo à distância” um lugar onde não se encontra no momento. O bate papo imaginário, entre locutor e ouvintes, cria
um diálogo mental que provoca uma idéia de companhia.
Já o professor universitário aposentado Jéferson Soares, morador
do bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, escuta a Rádio Favela pela internet, enquanto navega na Grande Rede, principalmente porque seu aparelho de rádio “não é dos melhores (e) está falhando” (Jéferson Soares,
2007). O que mais admira na emissora é a simplicidade de seus locutores
que não seguem um padrão de “vozes empostadas” e seu jornalismo. “A
Favela (...) dá a noticia, sem conotações adversas ou favoráveis a quem
quer que seja” (Jéferson Soares, 2007).
Dois outros ciberouvintes realizam negociações semelhantes. Os
universitários Wesley Coelho (cursando Direito) e Bruno Araújo (cursando Informática), moradores de Belo Horizonte, consideram a Favela
FM como uma emissora que subverteu a ordem do monopólio de radiodifusão dos grupos privilegiados. A rádio “(...) começou do nada e hoje
é um fenômeno no país” (Bruno Araújo, 2007). Ambos já conheciam a
emissora, desde a década de 90, mas Bruno revela que passou a escutá-la
mais quando assistiu o filme “Uma Onda no Ar”.
Esses ouvintes, entretanto, não escutam a Favela FM pela internet porque estão fora do espectro de transmissão das ondas hertizianas.
Pelo contrário, moram em locais de fácil sintonia da rádio. Escutam pela
Grande Rede porque estão no computador navegando, fazendo pesquisas, lendo notícias, preparando trabalhos acadêmicos e conversando com
os amigos. Acessar o som da Favela FM pela internet é mais prático e
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cômodo do que conseguir e ligar um outro aparelho. Bruno, por exemplo,
revela que não tem rádio. Já Wesley só escuta pelo aparelho radiofônico
quando está longe do computador. Ambos também preferem o programa
“Uai Rap Soul”, que toca músicas, geralmente, críticas e não veiculadas
nas emissoras comerciais.
Essa possibilidade de escutar a programação enquanto faz outra
atividade é a característica da simultaneidade do rádio (ORTRAWIANO, 1985; McLEISH, 1996). O meio, como ocupa apenas o sentido
da audição, possibilita aos ouvintes simultaneamente praticarem outras
tarefas. O rádio, muitas vezes, torna-se um pano de fundo para quando
se trabalha, estuda ou se diverte. Mesmo sendo um B.G. (back ground,
isto é, fundo musical), a Favela FM continua para esses ouvintes representando uma emissora subversiva e crítica.
Essa característica que impulsionou a publicação da Rádio Favela continua presente nesses ouvintes. Todavia, eles também fazem
outros usos diferenciados de seu som na web. Enquanto Vitor ouve para
diminuir à distância de sua terra natal e de seus parentes, Bruno, Jéferson e Wesley escutam no computador porque não utilizam aparelho
radiofônico e simultaneamente navegam na rede. Há uma reapropriação
dos objetivos do emissor e as necessidades do receptor que ativamente reconstrói o significado dessa mediação comunicativa. Para nenhum
desses ciberouvintes a Rádio Favela representa, prioritariamente, um
modelo de rádio comunitária.
Esse uso social da mídia demonstra como a cultura popular realiza gambiarras, nos termos de Certeau (1994). A paradoxal falta de
condições objetivas dos receptores (não possuem um aparelho radiofônico que sintonizem a emissora, mas têm uma tecnologia mais cara e
sofisticada, computador conectado à internet) os obriga a ouvir a Rádio
Favela pela web, mesmo estando no espectro de suas tão disputadas
ondas hertizianas. A acomodação a essa situação possibilita um novo
uso do som emitido pela rede mundial de computadores: servir de pano
de fundo da navegação.
Nesse grupo de ciberouvintes que se reapropriam do uso da Rádio
Favela na internet percebe-se que dois deles, Vitor e Bruno, apesar de já
conhecerem a emissora desde a década de 90, acentuaram sua identidade
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com o veículo através do filme “Uma Onda no Ar”. O longa reforça não
só a ideia subversiva da emissora como cria sentimentos de pertencimento dos espectadores aos “heróis” da Favela FM, que desafiaram o poder
constituído para manter-se no ar. A emissora não representa uma referência no movimento das rádios comunitárias (sentido contrário ao compartilhado por Eliane e Chico Lobo), mas tão-só a história de favelados
que conseguiram “vencer na vida” subvertendo uma ordem social. Para
eles, não é a organização comunitária que possibilita essa vitória, mas a
iniciativa pessoal de seus líderes.
Além dessa mediação pelo filme, Vitor e Bruno têm mais duas
características em comum. Ambos são graduados e trabalham na área de
Informática. Esse campo do conhecimento não possui as mesmas bases
de reflexão crítica e postura questionadora que geralmente caracteriza as
formações humanísticas. Há, desta forma, uma identidade não somente
com o caráter contestatório da emissora, mas também com sua ascensão
social: “começara do nada e hoje é um fenômeno no país” (ARAÚJO,
2007). Outra característica em comum deles é a faixa etária inferior a 30
anos, o que os coloca no universo cultural de jovens que vivem sua formação num período histórico (década de 90) pós-Guerra Fria. Por isso, a
representação principal da emissora para esses ouvintes não é a inversão
de valores, todavia a ascensão social subversiva da infrapolítica (DOWNING, 2002), sem seguir os padrões da ordem estabelecida.
Por outro lado, Jéferson e Wesley consideram a emissora um
agente de conscientização e mudança social. Através da Rádio Favela os ouvintes podem construir uma postura crítica e questionadora
da realidade que, segundo ambos, é manipulada pela grande mídia. A
emissora não representa tão-somente uma referência ao movimento de
resistência das rádios comunitárias, mas sobretudo uma alternativa aos
oligopólios da mídia. Possibilita uma leitura crítica do contexto social,
político, econômico e cultural. As escutas desses ciberouvintes estão
muito próximas do uso preferencial, distinguindo-se porque, onde estão, é possível sintonizar a Favela FM.
Ambos compartilham o universo cultural de formação superior
na área das humanidades, mesmo com idades diferentes. Enquanto Jéferson, 53 anos, é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado
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em Marketing e ex-professor universitário da Faculdade Católica da
Bahia; Wesley, 24 anos, é estudante de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Belo Horizonte. Essa formação possibilita
uma tendência mais acentuada a uma reflexão crítica. Por isso, há uma
projeção à emissora desse papel de leitura crítica da realidade criando
laços de pertencimentos, apresentados no próprio discurso de defesa da
Rádio Favela em suas entrevistas.

3.3 REAÇÕES
Há também ciberouvintes que desconhecem o papel subversivo,
alternativo e comunitário da Rádio Favela. Na pesquisa, foram localizados dois: Tereza Regina e Elbert Vinícius. A primeira é técnica em
hotelaria, moradora do bairro Palmares, em Belo Horizonte. Ela ouve
a emissora pela web porque a sintonia falha em sua residência e é mais
prático quando está navegando na Internet de “bobeira”. O que gosta e
admira na Favela FM é a variedade de sua programação. “Tem muitas variedades de músicas atendendo a vários públicos” (Tereza Regina, 2007).
Já Elbert Vinícius é estudante de Ciências da Computação e funcionário do departamento pessoal de uma empresa de engenharia civil.
Ele conheceu a Favela FM quando procurava pelo dial uma programação que o agradasse. “Eu estava procurando música. E parei em uma
frequência que estava tocando umas músicas legais” (Elbert Vinícius,
2007). Gosta, desde então, da diversidade musical da Rádio. “É que a
rádio tem uma programação diversificada. Rola de tudo e de todos os
gostos de idade. Ao mesmo tempo que passa um bolero, já passa um rap
dos Racionais. Ela não se prende em um só estilo, por isso gosto da rádio” (Elbert Vinícius, 2007). Outra característica que ele admira na Favela é a facilidade de sua linguagem. “As mensagens que ela passa são
bem claras” (Elbert Vinícius, 2007). Ele escuta a emissora pela internet
enquanto trabalha conectado na rede por cerca de 5 horas de segunda a
sexta. Além da Favela FM, também escuta a Multishow FM, a Oi FM e
uma rádio de estilo trance que não recorda o nome.
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Esse uso dos ciberouvintes Vinícius e Regina, que se desviam
adversamente do propósito inicial do emissor, demonstra como a cultura popular não se restringe apenas a seu aspecto subversivo. A diversidade, a simplicidade e a eficiência da invenção do cotidiano também
caracterizam a emissora (CERTEAU, 1994). A pluralidade musical demonstra como o popular, quando ocupa espaços hegemônicos do industrial, utiliza táticas de criações que fogem do padrão homogeneizador
deste último. Neste caso, essas táticas se caracterizam pela promoção
da convivência com a diversidade.
A escolha das músicas também demonstra uma subversão ao
agendamento das listas musicais sugeridas por gravadoras às emissoras. Desta maneira, mesmo quando não está sendo escutada intencionalmente como uma rádio com um posicionamento crítico, mas por sua
diversidade musical, contribui-se também com uma ruptura que inverte
os valores da indústria fonográfica.
Ambos ciberouvintes possuem duas características em comum:
formação em áreas tecnológicas e idade inferior a 30 anos. A primeira qualidade os distancia, marcada pela crítica como principal forma
de compreender a realidade. Ao invés de tentar compreender o mundo
por meio de disciplinas como Sociologia, Filosofia e Ciências Políticas,
os cursos tecnológicos priorizam a operacionalização de determinados
processos de produção. Aliado a essa característica, a formação educacional posterior à década de 80 afasta-os também de preocupações
recorrentes na Guerra Fria, como libertação dos oprimidos, dominação,
comunismo e socialismo.
Assim, não é a ruptura ao oligopólio de comunicação, a referência
para o movimento das rádios comunitárias nem a leitura crítica da realidade que direciona sua escuta sonora pela Internet. É tão-só a música
e a informalidade dos locutores que os motiva para essa recepção. Esse
primeiro recurso radiofônico é considerado, por Adorno e Horkheimer
(1985), como um processo de catarse que promove a fuga da realidade. Então, ao invés de buscar uma proximidade da conjuntura política e
econômica, como fazem todos ciberouvintes anteriores (exceto Vitor),
Tereza e Elbert buscam distanciar-se desse mundo conflituoso, tentando
esquecer os problemas nos ritmos diversos tocados pela Rádio Favela.
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No entanto, isso não significa uma posição de completa alienação,
como pregam os filósofos frankfurtianos. Mesmo buscando uma rádio
tão-somente para a fuga da realidade, esses ciberouvintes estão, através
da Favela FM, rompendo com a segmentação musical e com o agendamento das gravadoras por procurarem diversos ritmos e músicas diferentes da programação das rádios comerciais. Compreende-se que nem toda
postura desmobilizada é de completa adesão ao poder hegemônico.
Por que esses ciberouvintes que escutam a mesma Rádio e os
mesmos programas não estão atentos às mensagens críticas da emissora
como os demais pesquisados? Como são possíveis recepções tão diferentes? Essa contraditória situação comprova que não são as mensagens
produzidas pelos emissores que determinam o processo comunicativo.
As articulações entre instituições, emissores, mensagens, receptores e
seu universo cultural moldam a comunicação (MARTÍN-BARBERO,
1998), podendo não só criar uma compreensão diferente para as mensagens, mas um significado adverso da própria mídia para os diversos receptores. O contexto sociocultural tenciona a percepção seletiva. Moldado por seu universo cultural, o receptor, que também é sujeito ativo
na construção de sua cultura, atenta para determinados significados da
mídia, opõe-se a outras ou ainda simplesmente despreza algumas, como
fazem Elbert e Tereza, com as críticas sociais veiculadas na Favela FM.
Por não pertencer a preocupações e prioridades de seu ambiente social,
essas mensagens passam despercebidas. Desta maneira, observa-se que
as mediações entre ambientes socioculturais, linguagem e realidade são
onde se inserem as práticas comunicacionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os ciberouvintes da Rádio Favela pesquisados demonstram
construir diferentes laços de pertencimento à emissora. Alguns compartilhavam trajetórias, outros valores e alguns outros tão-somente
gostos musicais. Eles se utilizam do som da Rádio Favela para recordar sua distante cidade natal, para apoiar os movimentos sociais, para
servir de pano de fundo de suas atividades, para ouvir críticas sociais
ou para curtir uma música diferente. Ainda, ironicamente, quatro dos
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oito pesquisados escutam a emissora pela internet em locais cobertos
pelas tão cobiçadas ondas radiofônicas. Essas revelações da pesquisa
confirmam o quanto os receptores são ativos no processo comunicativo, quase sempre, até frustrando as intenções dos emissores.
Muito além de uma interpretação individual, essa recepção revela o universo cultural dos ciberouvintes. A partir de um determinado
habitus que conjuga estruturas estruturantes com estruturas estruturadas, os ciberouvintes moldam os significados da mídia. Experiências,
formação educacional, condições socioeconômicas, idade e gênero são
variáveis que mediam a representação da Rádio Favela na vida de quem
a escuta pela internet. O estudo da recepção apresenta a vida dos ouvintes não apenas individual, mas social.
A relação entre as tecnologias de comunicação radiofônica e em
rede, os movimentos sociais e os receptores desta pesquisa mostram
como a invenção do popular, que muitas vezes desobedece a regras e
padrões industriais, possibilita uma relação de proximidade, identidade
e diálogo entre emissores e receptores. A linguagem coloquial, a ruptura com o agendamento musical das gravadoras, a não segmentação, o
improviso e a informalidade são características da emissora que criam
um sentimento de pertencimento para os ouvintes, condição necessária
para a formação de comunidades.
Desta maneira, comunicação passa a ser compreendida como um
processo que envolve diversas relações entre emissores e instituições,
emissores e mensagens, mensagens e receptores, emissores e receptores,
receptores e universo cultural, universo cultural e culturas populares,
culturas populares e culturas industriais. Essas mediações constroem
não somente as mídias e a comunicação como a própria cultura, campo
que abriga essas práticas. Compreende-se, então, que a cultura, como
conjunto de signos socialmente gestados e controladores dos comportamentos, tem a comunicação como uma intervenção fundamental para
a construção desses.
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SOBRE ESTRATÉGIAS DE
CONSTRUÇÃO DE TÍTULOS DE
NOTÍCIAS EM JORNAIS IMPRESSOS
Ana Paula Rabelo e Silva1

RESUMO – Este artigo trata da construção de títulos em jornais impressos, explicitamente associados ao discurso de poder político, em
períodos aqui definidos como eleitoral e não-eleitoral, “acusando” ou
“acobertando” os sujeitos do discurso. Para tanto foram analisados 11
textos (título e lead ou notícia) de jornais impressos do primeiro semestre de 2004, considerando que a mídia não desconsidera o risco de queda da venda do produto jornal e recorre a estratégias publicitárias. Com
o corpus analisado não foi possível demonstrar a correlação entre o período político e as estratégias de processamento textual (KOCH, 2000)
relacionadas à nomeação (LAGE, 1998) na construção dos títulos, mas
foi possível verificar relações entre o estatuto de dado/novo, estratégias
de referenciação e estratégias de “balanceamento” entre título e texto,
bem como entre texto e situação referida.
Palavras-chave: análise do discurso, discurso jornalístico, títulos, discurso publicitário.
ABSTRACT – This article deals with the construction of newspaper titles in print, explicitly linked to the discourse of political power in period
defined here as non-election or election, “blaming” or “cover” the subject
of discourse. Both were analyzed for 11 texts (or news headline and lead)
of newspapers printed the first half of 2004, considering that the media
ignores not the risk of falling sales of the product and using newspaper
advertising strategies. With the corpus analysis was not possible to de-
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monstrate the correlation between the period and political strategies for
processing text (KOCH, 2000) relating to the appointment (LAGE, 1998)
in the construction of titles, but was unable to verify the status of relations
between given / new , referral strategies and strategies of “balance” between title and text and between text and situation described.
Keywords: analysis of speech, journalistic discourse, securities, advertising discourse.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende apresentar uma breve análise sobre
estratégias textuais/argumentativas e os objetivos políticos estabelecidos para a publicação de textos jornalísticos de jornal impresso. Para
tanto, trataremos sobre os discursos jornalístico e publicitário, as tramas da tecitura do texto jornalístico, para concluir o trabalho com a
análise dos textos.
O corpus desta pesquisa é composto de 11 notícias, prioritariamente de primeira página, retiradas dos jornais impressos O Povo e
Diário do Nordeste, jornais cearenses de grande circulação; e O Globo e
Folha de São Paulo, jornais de grande circulação no Brasil. As notícias,
em muitos casos, tratam de temas semelhantes.
A escolha do tema teve por motivação, prioritariamente, os processos de manipulação que ocorrem em propagandas políticas a partir
de usos de notícias, arquivadas durante o período não-eleitoral2 , que

2

80

Entenda-se período não-eleitoral o espaço de tempo de 12 meses, num ciclo de fevereiro a fevereiro, localizado
entre as eleições para presidente, governador, senado e deputados e as eleições para prefeito, vereador. Esta
proposta diverge da apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, de julho a outubro, sem considerar
as atividades de atualização anual de filiações (abril e outubro) que fornecem dados base para as eleições,
uma vez que só pode se candidatar quem estiver filiado ao partido pelo menos um ano antes do período
eleitoral. Para a imprensa, segundo a nossa leitura, o período eleitoral está dividido em etapas: 1 etapa – a
eleição - fevereiro a outubro (recadastramento, conferencias eleitorais, planejamento de campanha, eleições);
2 etapa –preparação para a posse – (início da escolha de secretariado, articulação política intra-partidos); 3
etapa - a posse - outubro a fevereiro do ano seguinte (articulação política, mudança dos secretários, ministros,
organização de planos e metas).
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descrevem os principais atos de corrupção ou descaso governamental daqueles que se apresentam como candidatos. Se “o brasileiro tem
memória curta”, as assessorias de comunicação estão municiadas de
pastas-arquivos sobre cada um dos possíveis candidatos, podendo usar,
durante o período eleitoral, as principais reportagens colhidas ao longo
de quatro anos (ou mais). Isso com o argumento de que a sociedade
precisa de todos os dados possíveis para fazer a “melhor escolha”.
A nossa hipótese era a de que muitas destas reportagens (préperíodo eleitoral) seriam publicadas já com intenções políticas. O que
existe nos jornais é um pacto de ciência da política editorial selado pelo
silêncio e discrição daqueles que querem, ou precisam, continuar no jogo:
(...) O que atualiza ainda o romance é o fato de que seus jornalistas
manifestam uma escancarada consciência, cínica, de todos esses
processos de uso e abuso de poder (grifo nosso), como se lessem
nas víceras da incipiente e florescente imprensa de então os futuros
poderes ilimitados dessa que, aliada à publicidade, fará e desfará
monarquias com a mesma facilidade com que faz e desfaz contextos. Mais do que personagens típicos de algum romance de costume
e exatamente porque mais reais do que o real, soam às vezes como
metajornalistas pós-modernos, pela consciência exposta, em alguns
momentos, de um processo que mal começava e no qual convergem arte, simulacro, poder e dinheiro (grifo nosso)” (WISNIK,
in NOVAES (org), 1992, 324)

O jornal parte do princípio de que “Toda notícia que couber nessa
página, a gente publica” (DARTON, 1990). O conceito do verbo caber,
contudo, é vastamente ampliado, podendo ser utilizado tanto no sentido
físico (espaço), quanto no sentido ideológico, ou – ainda – financeiro (pois
há ainda, além de todas as revisões, a aprovação do anunciante). Não
se está dizendo que o leitor não é considerado, nem poderia deixar de
ser, apenas está sendo afirmado que a relevância do leitor é posta após
algumas condições. Os encaixes feitos para a publicação, obviamente, devem ter sido realizados a partir do estabelecimento de um tipo de leitor,
público-alvo daquele jornal.
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Neste enunciado3 encontram-se os indicadores para a compreensão
do jornalismo: os vínculos com o mercado – dos patrocinadores e
dos consumidores – e a equação do vivido num espaço editável.
Alguns jornais tendem a uma postura mais independente e, assim,
menos submetidos à intenção de lucro e ao comprometimento com
o poder. Porém, a tendência predominante e que veio se acentuando
ao longo do desenvolvimento do capitalismo é sua função mercadológica e o estreitamento de seus vínculos com o poder econômico e
político. (BERGER, 2002, p.)

A nossa hipótese, contudo, não pode ser confirmada, mas fica a
sugestão para um outro estudo com um corpus maior (em tempo e número de jornais) e mais focado (em temas).
O presente estudo apresenta seis partes, além da introdução: a
primeira delas trata dos fatores de textualidade (cf. BEAUGRAND
e DRESSLER; KOCH, 2000; KOCH e TRAVAGLIA, 1999); a segunda, apresenta uma proposta de caracterização do discurso jornalístico, tratando com especificidade de temas como o título (cf.
MOUILLAND, 2002), a notícia e o lead (cf. LAGE, 1998) ; para,
posteriormente, apresentar uma proposta de análise dos textos (cf.
DIJK, 1999; KOCH, 2000; LAGE, 1998).

2 TECITURA TEXTUAL – TRAMAS DO TEXTO JORNALÍSTICO
A produção de um texto é um ato individual (cf. BAKHTIN,
2003), portanto finda por refletir as idiossincrasias de cada falante/escritor. A produção (e a leitura) do texto depende de conhecimentos
acumulados: de mundo, do assunto, além do conhecimento linguístico.
Contudo, o falante/escritor não pode desprezar o acordo social estabelecido e a cada produção propor novas regras de comunicação, apresentando novas estruturas e formatos textuais. Segundo Bakhtin, “cada
enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os
quais denominamos gêneros de discurso.” (2003. p. 262)
3
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“Jornalismo: toda notícia que couber nesta página, a gente publica.” (DARTON, 1990)
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Considerando aspectos como: assunto, propósito e audiência,
o enunciador deve saber escolher o melhor formato para a produção de
sua mensagem; qual o gênero mais apropriado para que os seus objetivos sejam atingidos.
Depois de escolhido gênero, suporte, tipo de texto, inicia-se a
tarefa da tecitura textual. A produção do texto requer etapas de planejamento, produção, revisão, podendo ser reelaborado durante o processo
de produção ou durante a revisão. Importante para o enunciador é que
parta de uma ideia inicial, que tenha clareza do ponto de vista que defende e de quais argumentos/dados/informações irá utilizar. Depois de
ter clareza sobre o que irá ser dito, é preciso saber como irá ser dito.
Consideramos, além da coerência e da coesão, os fatores de
textualidade propostos por Beaugrand e Dressler (apud, KOCH, 1992):
situacionalidade; informatividade; focalização; intertextualidade; consistência e relevância; e intencionalidade e aceitabilidade. Destes, analisaremos a tecitura da intencionalidade no processo de transição entre
o que é dito e como é dito.
Não foi objetivo desta pesquisa analisar o sucesso na construção de sentido dos textos por parte do leitor (aceitação dos textos), apenas foram analisadas as pistas4 utilizadas pelo enunciador. A estrutura
de sentenças (sua complexidade sintático-semântica), as estratégias de
referenciação, em especial o nível de especificação dos sujeitos envolvidos no discurso, foram estratégias analisadas.

2.1 SOBRE O DISCURSO JORNALÍSTICO
Segundo Bakthin (2003), domínio discursivo (ou esfera do discurso) constitui muito mais uma “esfera da atividade humana”, podendo
ainda ser classificado como instância discursiva. Os domínios discursivos podem ser de natureza jurídica, jornalística, religiosa, dentre outras.
Não se limita a um único gênero (notícia ou artigo de opinião, ou repor-

4

Apresentaremos mais detalhadamente a descrição dos fatores a serem considerados na análise ao
apresentarmos o tema “títulos”.
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tagem), mas aglutina traços comuns a vários deles. Constituem práticas
discursivas a partir das quais podemos identificar um conjunto de gêneros
textuais que podem lhe ser próprios ou específicos como práticas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder.
Gêneros textuais (cf. BAKTHIN, 2003), por sua vez, são compreendidos como tipos relativamente estáveis, de caráter particular,
acordados socialmente, podendo ser classificados como primários (diálogo cotidiano) e secundários (romances, dramas, pesquisas científicas
de toda espécie, os grandes gêneros publicitários etc). Sua riqueza e
diversidade são infinitas dada a inesgotabilidade da variação da atividade humana e dos campos de atuação, que crescem e se diferenciam “à
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo”
(BAKHTIN, 2003. p. 262)
As mudanças no discurso jornalístico foram tantas e tão relevantes quanto no discurso publicitário. A redução do tempo e todas as
novas condições de questões políticas e sociais impõem estratégias comunicativas mais agressivas e, ao mesmo tempo, mais sutis. É evidente
o uso de estratégias publicitárias no discurso jornalístico: o cuidado
com a primeira página, o tipo de letra, a diagramação, a presença de
imagens, a forma de apresentação das imagens (cf. OLIVEIRA, 2006).
O uso da referenciação como estratégia linguística, mais que estilística, acentua à notícia características próprias da publicidade, tornando-a híbrida - enquanto gênero textual (cf. BAKHTIN, 2003):
Toda a estrutura publicitária sustenta uma argumentação icônicalinguística que leva o leitor a convencer-se consciente ou inconscientemente (...) o verdadeiro emissor permanece ausente no circuito da fala; o receptor, contudo, é atingido pela ação desse emissor
em relação ao objeto (CARVALHO, p. 13)

Podendo tratar do mesmo tema e ter objetivos muito semelhantes, os gêneros jornalístico e publicitário, apesar de apresentarem características textuais diferentes (formato, tamanho, estrutura textual),
podem produzir efeitos de sentido semelhantes. A construção desses
sentidos semelhantes dependerá, principalmente, do jogo léxico-sintático-semântico-pragmático proposto por quem produziu o texto.
84
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A conexão teórica entre jornalismo e Pragmática está assentada no
reconhecimento de que a utilização da língua não se reduz a produzir um enunciado, senão que esse enunciado é a execução de uma
ação social. Eis aí a descoberta que serviu de base ao desenvolvimento da pragmática como ciência moderna. Partindo deste princípio, escreve van Dijk: ‘Assim como na semântica as orações (ou os
textos) podem ser verdadeiras ou falsas, também na pragmática os
atos de fala podem ter êxito ou fracassar em um contexto concreto.
A pragmática se ocupa, entre outras coisas, da formulação de tais
condições para o êxito dos atos de fala. (...) Estas condições estão
relacionadas com os conhecimentos, os desejos e as obrigações dos
falantes.’ (CHAPARRO, p. 18)

Não é, para o jornal impresso, suficiente informar, mas saber
como fazê-lo. A utilização intencional de recursos estilísticos e argumentativos para atingir objetivos pré-estabelecidos permite afirmar que
também a notícia pode manipular a opinião pública.
Desta forma, o presente estudo reconhece no texto jornalístico,
arena para jogos léxico-sintático-semântico-pragmáticos, dentre os fatores de textualidade, a relação intencionalidade/aceitabilidade como
de grande relevância para a constituição da tecitura textual. É justamente por ter o enunciador intenções, que as escolhas de termos ou orações
inteiras tornam-se necessárias.
O jornal impresso vende, através da palavra escrita, a verdade de
um tempo. Solidifica opiniões, consensualiza divergências, motiva medos e tranquilidades. Mas, diante de tantos avanços tecnológicos, esse
mesmo jornal perde espaço para outros suportes: televisão, rádio, internet. Um mecanismo com tanto poder evitaria estratégias publicitárias e
jogos de poder para ampliar o seu público ou, ainda, para defender um
ponto de vista?
Não é objetivo deste estudo caracterizar a notícia como um texto
publicitário, mas – reconhecendo a capacidade de utilização como instrumento para garantir a publicidade de algo, alguém ou algum lugar – defender a sua realização enquanto ato de manipulação da opinião pública – seja
fortalecendo/enaltecendo, seja depreciando/denegrindo a imagem. Desta
forma, reconhece-se a presença de traços do gênero publicitário:
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(...) o filósofo Soren Kierkegaard anotava em seu diário, em 1848:
‘De fato, se a imprensa diária, tal como acontece com outros grupos profissionais, tivesse de pendurar um letreiro, seus dizeres
deveriam ser os seguintes: aqui homens são desmoralizados com
a maior rapidez possível, na maior escala possível ao preço mais
baixo possível.’ (BERGER, p.257)

Como já foi esclarecido anteriormente, o objetivo desta pesquisa
não é caracterizar o gênero textual jornalístico, contudo algumas considerações serão necessárias.

2.2 SOBRE O TÍTULO E O TEXTO
Não trabalharemos com a caracterização do lead, ou da notícia,
como uma variável, porque, até o presente momento, a especificação do
gênero textual parece não ser uma variável definidora do tipo de texto
tal como esse trabalho pretende abordar.
A seguir, serão caracterizados o título e a notícia.
2.2.1 O TÍTULO
“Ancorar” o texto é o papel dos fatores de contextualização, porque ajudam a situar o texto, atribuindo-lhe coerência. São títulos, datas,
elementos gráficos, timbres, local. Sem eles, o texto pode perder o sentido. Para Marcuschi (1983), eles podem ser de dois tipos: contextualizadores propriamente ditos e fatores perspectivos ou prospectivos5.
Sendo, o título, elemento desencadeador de sentido e estando, o
jornalista, ciente da necessidade de escolhas no processo de nomeação
das coisas, além do reconhecimento necessário de ser o seu suporte (o
jornal impresso) um produto à venda, a relação notícia/título não pode
ser analisada de modo imparcial.

5
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“Os fatores perspectivos ou prospectivos são aqueles que avançam expectativas sobre o conteúdo – e também
a forma – do texto: título autor, início do texto. O título, de modo geral , permite prever ‘sobre o que’ o texto
fala. É claro que existem títulos despistadores, intencionalmente ou não. A publicidade e o humor costumam
utilizar-se com frequência deste recurso (...)” (KOCH, p. 68)
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O título será encarado e estudado em local próprio, não como um
enunciado posto sobre um suporte, mas como uma inscrição, quer
dizer, como enunciado da língua e como uma marca – a marca
maior – da articulação do jornal: uma região-chave que é o articulado e o articulador do jornal, a expressão de sua estrutura.
(MOUILLAND, 2002, p. 99)

É a partir do título que são formuladas as primeiras hipóteses
sobre o conteúdo do texto, podendo, o leitor, vir a confirmá-las ou não.
Segundo Mouilland (2002), pode ser analisado a partir dos seguintes aspectos: a) aberto e fechado; b) externo e interno; c)invariante
e variável; d) uma estrutura em abismo; e e) um catálogo. Em seu estudo ele ainda distingue tipos de títulos (título de referência ou referência
ao mundo): a) uma árvore; b) uma ausência de autonomia; c) pressuposições; d) a dêixes; e e) o título anafórico ou a referência à história.
Para Emediato (2000, citado por FERNANDES, 2007) o título do
jornal teria o seu próprio grau de complexidade, devendo respeitar as restrições que são dele específicas. Deve considerar o lugar que vai ocupar,
a configuração. Esse lugar e essa forma que ocupa pode não ter nenhuma
relação com o conteúdo da mensagem, como afirma Oliveira (2006):
Graças à esteticidade, o encontro com o jornal é mantido pelo leitor como algo que lhe apraz, mesmo se o conteúdo da notícia que
ele vai ler não lhe produza o mesmo sentido. Assim, o modo de
disposição das notícias leva ao cultivo de um determinado gosto
pela expressão delas, que implica no seu modo de ser, um modo de
vida, um estilo.

É Emediato (2000 citado por FERNANDES, 2007 ) que sugere
oito restrições aos títulos: a) guiar o leitor; b) instigar a sua curiosidade;
c) realizar-se sem medo (utilizando o recurso do sub-título); d) ser claro;
e) ser propositivo; f) atribuir qualidade à informação; g) refletir a imagem
do jornal (ponto de vista político); e h) tentar aproximar-se dos leitores.
São relevantes as seguintes considerações das propostas apresentadas:
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a) MOUILLAND (2002) - ser: aberto/fechado; interno/externo;
e ainda estar relacionado aos itens c) pressuposições; d) a dêixes; e e) o
título anafórico ou a referência à história;
b) EMEDIATO (2000) - estar relacionado aos itens: ser claro,
refletir a imagem do jornal, atribuir qualidade à informação.
Isto porque em todos estes itens é possível haver manipulação
de opinião.

2.2.2 SOBRE A NOTÍCIA
Na pragmática do jornalismo os mundos virtual e real são separados por uma tênue linha da sensatez que depende muito da capacidade do jornalista compreender a sua visão como apenas parte do relato,
buscando ampliar, ao máximo, o seu conhecimento sobre o assunto,
incluindo não só a qualidade das fontes, mas o número delas.
Essa estratégia pode até ser considerada inadequada dadas as condições de produção de textos diários. Há pouco tempo e recursos para que
uma notícia possa ir além dos elementos básicos, sem muita apresentação
de subjetividades ou jogos argumentativos, a notícia deve apenas conseguir responder: o quê? quem? quando? onde? por quê? e como? , cumprindo um papel de cobertura direta e tendo como objetivo a apresentação
dos fatos de modo imparcial, sincero, objetivo, claro...
Sem confundir o leitor, a notícia (cf. LAGE, 1998), do ponto de
vista da estrutura, é o relato (de informação de interesse público) de
fatos, organizada do fato mais ao menos importante (ou interessante). A
escolha do tipo narrativo para a notícia ocorre principalmente pela tradição de exposição de eventos temporalmente organizados, como ocorreu nas estórias orais, nos primeiros textos escritos, na poesia, teatro.
A sociedade está acostumada, por sua tradição literária, a se comunicar
através de casos contados do começo ao fim.
Para Lage (1998), existem três processos na produção da notícia:
a) seleção dos eventos (a omissão pode ocorrer, por “fugirem
da memória”);
88
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b) ordenação de eventos (para que a atenção possa fixar-se no
evento principal, sendo os demais apenas explicação do primeiro); e
c) nomeação (há compromissos e sutilezas nos nomes que se
atribuem às coisas).
É neste ponto que focaremos a análise do corpus, principalmente
na relação de especificação dos atores do discurso, relacionando às estratégias de processamento textual propostas por Koch (2000).
Como a maioria dos textos analisados é de primeira página, não
foi possível analisar toda a notícia, desta forma, o lead foi o objeto mais
observado. Segundo Lage (1998), lead é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso, embora possa haver outros leads em seu
corpo. É o relato do fato principal de uma série (o que é mais importante
ou interessante), sua forma clássica contem: sujeito (sintagma nominal), predicado (sintagma verbal) e circunstâncias (sintagmas circunstanciais). O lead informa quem, o que, quando, onde, por quê, como e
para quê (cf. LAGE, 1998).

2.4 SOBRE O DISCURSO PUBLICITÁRIO E O JORNAL
Cabe à publicidade persuadir o público-alvo, o público que consome o produto ou serviço em questão, no caso a informação veiculada
no jornal. A forma como o produto é apresentado e a palavra escolhida
não pode ser uma tarefa desenvolvida de forma grotesca e descuidada,
muitos fatores estão em questão e persuadir o público continua sendo o
objetivo mais importante. Dessa forma, a tecitura de um texto publicitário deve apresentar intensa harmonia entre o enunciador e o “público-alvo”
(cf. CARRASCOZA, 2004)
Cabe à publicidade encontrar formas sedutoras para apresentar o
desconhecido tornando-o banal e valorizado, depois desejado, até provocar e persuadir o leitor a comprar o produto. Utilizando linguagem verbal
e não-verbal, manipula símbolos para atingir os objetivos desejados.
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Mais que no jornalismo utiliza-se de recursos fonéticos, léxicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos para atingir os objetivos estabelecidos,
levando o consumidor a convencer-se consciente ou inconscientemente.
No jornalismo, o desconhecido também é apresentado, e muitas
vezes debatido à exaustão, com o propósito de que seja “comprada” a
ideia. Mesmo que entendamos o jornalismo como Rego (1984)6, com
heterogeneidade do público-alvo, não é possível negar a construção de
um discurso explicitamente direcionado para induzir posicionamentos
dos leitores. Este trabalho partilha do mesmo ponto de vista de Koch
(2000), que reconhece que o sentido não estaria no texto, mas seria
construído a partir dele, num processo de interação, existindo “uma
complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva, sociocultural
e interacional” (p. 25).
Vejamos as estratégias utilizadas em dois jornais impressos de
grande circulação do Ceará: O Povo, Diário do Nordeste; e do Brasil:
Folha de São Paulo e O Globo.

3 ANÁLISE DOS TEXTOS
Como uma revista, ou um livro, o jornal, ao seu modo, também é
organizado por partes: cadernos, páginas, seções. A divisão respeita um
projeto gráfico que seleciona as informações da direita para a esquerda,
de cima para baixo, podendo fragmentar textos do mesmo tema de acordo com o “grau de importância” do texto produzido. (cf. OLIVEIRA,).
Compreendemos que estão associadas às notícias mais relevantes outras
notícias e imagens, bem como tipo e tamanho de fonte, tamanho de imagem etc. de outras notícias.
Para fazer análise dos textos serão considerados os seguintes fatores:
a) o estatuto informacional (dado/novo); b) as estratégias de referenciação (KOCH, 2000) relacionadas ao que Lage (1998) chama de
nomeação; e c) as estratégias de balanceamento relacionadas à seguinte

6
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“O jornalismo é uma atividade de comunicação de massa que tem todas estas características: audiência ampla,
heterogênea e anônima; produto público, rápido e efêmero; atividade exercida por uma instituição.” ( p. 35)
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compreensão de Dijk (1999): “Não existe um processo de compreensão
único, mas processos de compreensão que variam de acordo com diferentes situações, de diferentes usuários da língua, de diferentes tipos de
discurso”. (p.21)
Não consideramos o aspecto período eleitoral ou não-eleitoral,
porque, como já afirmamos anteriormente, o tamanho e o tipo do corpus não permitiu fazer a análise desejada, mas reforçamos a necessidade de um estudo posterior nesta perspectiva.

3.1 ANÁLISE DOS DADOS
3.2.1 ESTERILIZAÇÕES
Os dois textos são do mesmo jornal, O Povo. Tratam da esterilização em massa ocorrida no Hospital Gonzaguinha do José Walter,
entre 2001 e 2002, realizada pelo então Deputado Estadual Lucilvo Girão (do PL). Para os que têm a informação como dada, a associação é
imediata, contudo, o que é objetivo do jornal, essa é uma informação
nova para a maior parte da população de Fortaleza e a associação é
demorada, livrando o deputado de um julgamento imediato. Somente
com a leitura do texto é possível fazer a associação entre os termos destacados e as especificações realizadas no corpo do texto:
Ex. 1: deputado (Lucilvo Girão) acusado de esterilizar 930 pessoas (O Povo, 4 de maio de 2004)
Ex. 2: sindicância vai investigar esterilizações (930 esterilizações) ( O Povo, 5 de maio de 2004)
Tal como está posto, os textos ficam em aberto facilitando a
construção de diversos sentidos.
Se considerássemos a estratégia sociointeracional, estratégia de preservação das faces (KOCH, 2000), poderíamos dizer que há alto grau de
polidez nas duas matérias, o que demonstra isenção do jornal. Mais que
isso: o uso do verbo “acusado” no exemplo 1 vitimiza o deputado; essa
imagem é reforçada na manchete do dia seguinte com “vai investigar”.
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3.2.2 VOO DE MINISTROS
Ex. 3: União paga voo de ministros para casa (Folha de São Paulo, 02 de maio de 2004)
O texto da Folha de São Paulo tem em seu início a seguinte frase:
“O governo federal paga as viagens dos ministros do Estado nos finais de
semana e feriados a suas cidades de origem.” Por mais que algumas pessoas tenham dificuldade de compreender o que significa “União”, o termo
“ministro” desfaz qualquer problema de compreensão, principalmente
associada à expressão “pagar voo” já bastante conhecida pelo escândalo
que ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso7 . Portanto, não seria
necessário ler o texto para entender as intenções do enunciador.
Um título como este, associado à data, provoca desconforto
político a qualquer governo, podendo ser usado politicamente em
períodos eleitorais.

3.2.3 BINGOS
Os textos tratam da polêmica Medida Provisória que impedia o
funcionamento dos bingos, esta MP relacionou-se à imagem do governo Lula, o jornal não deixou de, ao seu modo, manifestar-se.
Ex. 4: Lula derrotado, bingos reabrem (O Povo, 06 de maio de 2004)
Ex. 5: DERROTA DO GOVERNO
Decisão do Senado reabre bingos (Diário do Nordeste, 06 de
maio de 2004)
Ex. 6: Senado derrota governo e libera bingos (Folha de São
Paulo, 06 de maio de 2004)

7

92

As viagens do governo FHC eram tão frequentes que um programa de humor, chamado Casseta e Planeta,
passou a chamá-lo de “Viajando Henrique Cardoso”.
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Ex. 7: Lobby do jogo vence governo no Congresso e reabre
bingos (O Globo, 06 de maio de 2004)
Ex. 8: BINGO
Derrota do governo Lula abala mercado (O Povo, 07 de maio de 2004)
O primeiro título é o mais agressivo, pois tem o estatuto informacional mais dado. “Lula” é de imediato uma irformação recuperada,
sem precisar da leitura do texto ou de associação com conhecimento de
mundo. O termo está ligado ao verbo com carga negativa “derrotado”.
Os títulos seguintes suavizam a questão, mas parecem todos ter o mesmo posicionamento, exceto o jornal O Globo.
“Derrota do governo” e “Senado derrota o governo” tratam a questão na mesma linha. O O Globo impõe ao leitor maior conhecimento de
mundo ou leitura do texto por duas razões: primeiro porque usa um outro
termo, “lobby do jogo”, segundo porque inverte a lógica “vence”. A questão que está posta é Lula e senadores e não lobby do jogo e governo Lula.
Por desconhecer esta relação, faz-se necessário a leitura do texto.
No dia 07 de maio, o jornal O Povo, dispara uma manchete
ainda mais agressiva do que a do dia anterior: BINGO em destaque,
com outra cor, e em letras muito grandes a manchete. O termo “bingo” poderia ser associado a um grito de vitória ao se concluir um jogo
(“bingar”, tirar todas as peças de um jogo). A ambiguidade de sentido
construída a partir do uso do termo “BINGO” fragilizou ainda mais a
imagem do presidente Lula.

3.2.4 SALÁRIO MÍNIMO
Ex. 9: Lula fixa mínimo em R$ 260 sob crítica (Folha de São
Paulo, 30 de abril de 2004)
Ex. 10: Lula apoia Palocci e Dirceu e fixa mínimo em R$ 260
(O Globo, 30 de abril de 2004)
Ex. 11: Salário mínimo fica mesmo nos R$ 260 (Diário do Nordeste, 30 de abril de 2004)
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O objetivo destas manchetes é informar o novo valor do salário
mínimo, mas isso não ocorre da mesma forma nos três jornais. O jornal
O Povo demonstra duas vezes a sua insatisfação com o governo Lula, a
primeira é explicitando o nome do presidente e a segunda é colocando
no título a insatisfação popular. O jornal O Globo atenua a decisão do
presidente, mesmo explicitando o seu nome, associa-o ao de Palocci e
Dirceu, gerando a compreensão de uma decisão coletiva já no título,
que pode ser confirmada no corpo do texto: “O chefe da Casa Civil,
José Dirceu, que assim como o ministro da Fazenda, Antônio Palocci,
defenderam a proposta...”. O Diário do Nordeste, em termos de nominação, limita-se a dar a informação: há aumento de salário, sendo o seu
atual valor: 260 reais, contudo utiliza um operador argumentativo de
forte valor semântico: mesmo, que demonstra insatisfação.

4 CONCLUSÕES – JORNAL, SUPORTE À VENDA; TÍTULO,
ESTRATÉGIA PUBLICITÁRIA E POLÍTICA
A partir das variáveis analisadas é possível concluir que o jornal
não está somente preocupado em informar, mas em formar opinião. Além
da concorrência com outros suportes (rádio, TV e internet), ele ainda tem
que resistir ao cotidiano de manter e conquistar novos leitores. Para tanto,
utiliza estratégias linguísticas, jornalísticas e publicitárias.
As estratégias para construção de títulos de notícias de jornais impressos consideram a intencionalidade do enunciador, o estatuto dado/novo
do sujeito em questão, associadas às estratégias de balanceamento, além
das estratégias de referenciação. É provável que as estratégias sociointeracionais, estratégias de preservação das faces, sejam desconsideradas.
Os títulos de jornais impressos são textos carregados de tanto
conteúdo informacional que poderiam se separar do texto ao qual estão relacionados, ficando simplesmente associados ao todo da primeira
página, pelo simples subentendido: “leia esta matéria, eu penso como
você, compre este jornal”. Mas isso é objeto para outro estudo.
Por fim, o título, em especial a manchete, configura-se a melhor propaganda do jornal impresso e descreve a linha adotada pelo editor para cada
94
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caso, juntamente com o editorial e a fotografia da capa8. É ela que, sendo
primeira pista do texto (e do suporte), valoriza o produto e o põe à venda.
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CHEGADINHO:

DOCE PAISAGEM SONORA
Thaís Amorim Aragão1

RESUMO – Tomando a paisagem sonora como um sistema de comunicação dotado de suas próprias estruturas mediadoras de som e sentido, a
passagem do vendedor de chegadinho pelas ruas de Fortaleza se estabelece como um sinal sonoro que enriquece a tessitura das redes de trocas
de informação e delimita a cidade como uma comunidade acústica. Em
consequência da readmissão estética do ruído no Século XX, este evento
sonoro também pode ser percebido como música, a partir da tendência
cageana de composição como processo e de utilização do acaso como
elemento composicional. Assume-se a escuta como gesto poiético, em
que o ouvinte confere seu próprio sentido musical aos sons do ambiente.
Palavras-chave: música, cidade, paisagem sonora, semiótica, antropologia do ruído.
ABSTRACT – Taking the sound landscape as a communication system equipped with its own mediating structures of sound and sense, the
passage of the seller of chegadinho the streets of Fortaleza is established as a beep that enriches the fabric of networks of exchanges of information and defines the city sound as a community. As a result of the
admission aesthetics of noise in the twentieth century, this event sounds
can be perceived as music, from the tendency of cageana composition
as a process and use of chance as part composicional. It is assumed as
a listening gesture poiético, which gives the listener their own sense of
musical sounds of the environment.
Keywords: music, city, sound landscape, semiotics, anthropology noise.

1

Aluna do curso de pós-graduação em Comunicação e Cultura da Faculdade 7 de Setembro.
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1 INTRODUÇÃO
De volta à cidade de Fortaleza depois de uma ausência de aproximadamente nove meses, a mais longa à qual já estive submetida,
voltei a escutar, talvez com mais atenção do que anteriormente, um
som que desde criança lembro vir das ruas onde moramos. Do lado de
fora da atual residência de nossa família, emergindo da massa difusa
formada por incontáveis sons, unida como trilha sonora das tramas se
desenrolando neste cenário urbano, comecei a distinguir um tilintar
contínuo que soava extremamente familiar. Era o vendedor de chegadinho que se aproximava.
Chegadinho é um doce que se assemelha à casquinha dos sorvetes, diferenciando-se apenas no formato, possui a forma de uma pétala,
e é tão fino que se desmancha na boca. Suas porções são vendidas por
ambulantes que os levam em tambores cilíndricos, presos às costas por
uma correia apoiada em um dos ombros. Percorrendo bairros residenciais, eles precisam chamar a atenção dos potenciais fregueses e fazem
isso tocando um triângulo, instrumento de percussão em metal muito
usado na formação de grupos de música popular da região Nordeste do
Brasil, marcando ritmos como o baião e o xote.
O vendedor de chegadinho se mostrou, naquele momento, um importante dado cultural do lugar, motivando a presente análise deste recorte
da paisagem sonora de Fortaleza. Paisagem sonora é “qualquer campo de
estudo acústico”, consistindo em “eventos ouvidos, e não em objetos vistos” (SCHAFER, 2001). Esta é a definição dada pelo pesquisador canadense R. Murray Schafer ao termo que ele mesmo cunhou nos anos 1970,
durante suas pesquisas sobre a relação entre os homens e os sons de seu
ambiente e o que acontece quando esses sons se alteram.
Para Schafer, um ambiente acústico, uma composição musical
ou um programa de rádio podem ser paisagens sonoras – do original,
soundscapes, em analogia a landscapes (paisagens). O objetivo dos estudos propostos por ele é “documentar aspectos importantes dos sons,
observar suas diferenças, semelhanças e tendências, colecionar sons
ameaçados de extinção, estudar os efeitos dos novos sons antes que
eles sejam colocados indiscriminadamente no ambiente”, bem como
98
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“estudar o rico simbolismo dos sons e os padrões do comportamento
humano em diferentes ambientes sonoros” (SCHAFER, 2001, p.19).
Inserindo-se neste amplo campo de pesquisa, este trabalho vem
fazer um registro do evento sonoro aqui abordado, levantando alguns
aspectos sobre o contexto do qual ele faz parte, que poderão ser aprofundados em estudos posteriores. Neste sentido, seguindo as instruções
de Schafer, é preciso identificar se o som da passagem do vendedor de
chegadinho nas ruas da cidade é importante, avaliando-o a partir de sua
individualidade, quantidade ou preponderância, e finalmente classificálo, a partir do sistema proposto pelo pesquisador.
De fato, não há hoje em outras cidades registro de vendedores
de chegadinho, tais como se apresentam na capital cearense. Em Recife e João Pessoa, a população conhece o mesmo doce pelo nome de
“cavaco”. Há entre o “cavaco” e o “chegadinho” diferenças relevantes:
sua forma assemelha-se à de um canudo de tamanho mediano, seu vendedor, que não toca qualquer instrumento, não perambula pela cidade,
fixando-se em um lugar.
Em Natal, chamava-se “cavaco chinês”, mas já há cerca de 20 anos
não se escuta mais o vendedor, que era ambulante e também tocava o triângulo. Caso registros venham a surgir, a pesquisa pode se desdobrar na
comparação do mesmo evento em diferentes cidades, havendo mais subsídios para analisar sua existência. Por enquanto, lidamos com a passagem do vendedor de chegadinho como uma particularidade de Fortaleza.
Em termos de quantidade, podemos afirmar que esses ambulantes
percorrem diariamente diversos bairros, em grande extensão da cidade
– marcam presença inclusive nos estádios de futebol, em dias de jogo.
Apenas em nossa rua, registrei pelo menos três vendedores diferentes, em
horários e dias distintos, e me deparei com uma profunda regularidade
em seus trajetos, o que nunca antes pude observar, a partir de uma escuta
periférica do som de seus triângulos cortando as manhãs – ou as tardes,
ou as noites.
Embora nem sempre estejamos atentos a estes sons e ao que denotam, eles estão lá. Continuam lá. Mas de que forma? E por quanto
tempo? Se um dia eles cessarem, vamos ter a capacidade de perceber
sua ausência? Se estas questões interessam, valem a pena algumas linhas sobre a paisagem sonora de Fortaleza, a partir da passagem do
vendedor de chegadinho.
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2 CLASSIFICANDO OS SONS
Para Schafer (2001), os eventos sonoros podem ser classificados
como sons fundamentais, como sinais e como marcas sonoras. O som
fundamental é “a âncora ou som básico”. Assim como a nota fundamental, que dá o tom na música, é em referência ao som fundamental
que tudo assume seu significado. Em uma paisagem sonora, o som fundamental chega a nem mesmo ser ouvido conscientemente, e por isso
não pode ser examinado, já que se torna hábito auditivo.
Pode-se fazer uma aproximação do termo com os conceitos de
figura e fundo trazidos da Gestalt, sendo os sons fundamentais os “sons
de fundo” de uma paisagem sonora. Para Schafer, os sons fundamentais
são capazes de “uma influência profunda em nosso comportamento e
estados de espírito”, podendo “afetar o comportamento e o estilo de
vida de uma sociedade”.
Já os sinais são sons destacados, ouvidos conscientemente, caracterizando-se muito mais como figuras do que como fundo. Orientados para a comunidade, eles “precisam ser ouvidos porque são recursos
de avisos acústicos”, como apitos, buzinas e sirenes. Já a marca sonora
“refere-se a um som da comunidade que seja único ou que possua determinadas qualidades que o tornem especialmente significativo ou notado
pelo povo daquele lugar”, tornando “única a vida acústica da comunidade” (SCHAFER, 2001, p. 26-27).
Por muito tempo, o som fundamental do mundo foi composto por
sons naturais e pelos sons produzidos pelas ferramentas do homem, que
evoluíram da pedra e da madeira para o metal. A partir da Revolução
Industrial, não apenas toda uma sorte de máquinas foi inventada como,
em consequência, também foram introduzidos novos sons no ambiente,
em impressionante quantidade e também muito mais intensos do que os
sons até então produzidos pelo homem. Foi quando muitos ambientes
deixaram de ter paisagens sonoras de alta fidelidade (hi-fi) e se tornaram paisagens sonoras lo-fi (de baixa fidelidade).
Um sistema hi-fi é aquele que possui uma razão sinal/ruído favorável. A paisagem sonora hi-fi, portanto, é aquela em que os sons
separados podem ser claramente ouvidos em razão do baixo nível
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de ruído ambiental. Em geral, o campo é mais hi-fi que a cidade, a
noite mais que o dia, os tempos antigos mais que os modernos. Na
paisagem sonora hi-fi, os sons se sobrepõem menos freqüentemente; há perspectiva – figura e fundo. (SCHAFER, 2001, p. 71)

Ao final deste processo, consolidado pela Revolução Elétrica, as
máquinas de combustão interna – ou seja, os motores – forneceriam
hoje o som fundamental da civilização contemporânea. O homem que
vive na cidade tem abreviada sua habilidade para ouvir à distância, porque “os sinais acústicos individuais são obscurecidos em uma população de sons superdensa” (SCHAFER, 2001, p. 71).
Desta forma, podemos analisar o vendedor de chegadinho como
produtor de um som que está incorporado ao som fundamental da cidade – ou seja, um amálgama composto por sons de motores e buzinas
do tráfego automotivo, conversações, zunidos constantes de aparelhos
de ar-condicionado e geradores (tecnicamente denominados drone),
construções e outros trabalhos pesados, música, publicidade e outras
comunicações sonoras amplificadas.
No entanto, em determinado momento, o retinir do triângulo do
vendedor de chegadinho se destaca deste turbilhão sonoro, deixando
de ser som fundamental e tornando-se um sinal. Este momento se dá
quando ele chega aos ouvidos de um observador atento. Mas não basta
que o ouvinte tenha consciência de escutar um triângulo à distância.
É preciso também que ele detenha o código através do qual é capaz
de interpretar que aquele som significa a venda de chegadinho. E este
significado é apreendido na troca de saberes que a vida naquela comunidade promove.
Barry Truax (2001) propõe uma análise dos fenômenos acústicos
sob o caráter comunicacional, em que eles não seriam tratados como
troca de energia (vibrações) entre emissor e receptor, e sim como troca
de informação. O som não estaria isolado dos processos cognitivos,
nem o indivíduo que escuta estaria envolvido em um tipo passivo de recepção de energia. Esta perspectiva traz a noção de contexto, essencial
para a compreensão de qualquer mensagem, inclusive sonora.
Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 101

101

02/06/09 14:24

Sons não apenas refletem o completo contexto social e geográfico de
uma comunidade, como também reforçam sua identidade e a coesão.
Às vezes eles são um freqüente, quase subconsciente lembrete de
um contexto, e outras vezes proporcionam uma ocasião singular que
reflete a individualidade de uma comunidade. (TRUAX, 2001, p. 12)

Truax afirma que “a experiência acústica cria, influencia e molda
as relações que temos com qualquer ambiente” (idem). O som é tido
como mediador entre o indivíduo e seu entorno, de forma que a idéia
de cadeias lineares de transferência de energia ou de sinais dá lugar ao
conceito de sistemas, com elementos relacionados operando em diferentes níveis hierárquicos.
Isso vai determinar que a escuta também opere em diferentes níveis de atenção. Traux destaca dois deles. O primeiro (listening-in-search)
revela uma escuta mais ativa: encontramos o indivíduo conscientemente absorvido pelas manifestações acústicas do seu ambiente, buscando
deduzir algo dele. O segundo nível é chamado de “escuta em espera”
(listening-in-readiness). Neste caso, a atenção está pronta para receber
informação relevante, mas enquanto isso não acontece, ela se mantém
dirigida a outros conteúdos.
O que chamamos anteriormente de “ouvinte atento”, que identifica no toque do triângulo a passagem do chegadinho, pode ser identificado como um indivíduo sensibilizado no nível da “escuta em espera”.
Principalmente considerando que ele participa de uma paisagem sonora
lo-fi, em que uma pesada sobreposição de sons resulta, muitas vezes,
em um todo monótono e empobrecido de significado, que desperta cada
vez menos interesse em quem ouve.
Na teoria da informação, redundância é o termo utilizado para
se referir ao grau de repetitividade em uma mensagem. Na psicologia, habituação é um exemplo de aprendizagem não associativa em que
ocorre uma diminuição automática na intensidade de uma resposta a
um estímulo repetitivo, fazendo com que o indivíduo ignore o que lhe é
familiar e foque a atenção na novidade.
A redundância, neste caso, pode ser tudo que se caracteriza como
som fundamental, hábito auditivo da comunidade. É novidade o som do
triângulo do vendedor de chegadinho, que costuma passar pelo mesmo
lugar apenas uma ou duas vezes ao longo de todo o dia.
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Parte considerável da população percebe este som, porque é um
subgrupo deste universo maior que chega, de fato, a interagir com o
ambulante, tornando esta atividade econômica sustentável. Como consequência, caso não seja modificada a abordagem junto aos clientes em
potencial, fica garantida a manutenção da passagem do vendedor de
chegadinho, enquanto evento sonoro, na paisagem sonora da cidade.

3 A COMUNIDADE ACÚSTICA
Os sons unem e definem as comunidades, não apenas espacial
como também temporalmente, em função dos ciclos diários e sazonais
que imprimem ao contexto. Também vão caracterizá-las em termos de
socialização e cultura, a partir das atividades realizadas em conjunto, de
seus rituais e instituições dominantes.
A comunidade acústica vai ser definida por Truax como “qualquer paisagem sonora na qual a informação acústica tem um papel preponderante na vida de seus habitantes” (TRUAX, 2001, p. 66). Não
importa o tamanho da comunidade; basta que seja um sistema em que
esta informação seja trocada.
É fundamental a importância dos sinais sonoros na delimitação
desta comunidade, considerando que são os sons mais altos ouvidos e
que esta escuta é compartilhada. Não apenas são indicadores de tempo,
de acontecimentos e de instituições, como também demonstram formas
particulares que comunidades e indivíduos têm de se relacionar.
Num ambiente lo-fi, no entanto, os sinais sonoros podem ter sua
força comunicativa e de coesão social enfraquecida por diversos fatores.
Prédios construídos simetricamente em corredores, feitos com material
altamente reflexivo em cuja superfície os sons reverberam, tomando novas direções, causam o chamado efeito cânion. “Apenas os mais poderosos sinais sonoros conseguem se sobrepor ao ruído. O efeito no ouvinte é
uma espécie de claustrofobia auricular” (TRUAX, 2001, p. 70).

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 103

103

02/06/09 14:24

No ambiente hi-fi, o processo de escuta é caracterizado pela interação. Não é necessário “se opor” ao ambiente para compreendê-lo.
Antes, ele convida à participação e reforça uma relação positiva
entre o indivíduo e o ambiente. O ambiente lo-fi, por outro lado,
parece encorajar sentimentos de que se está apartado ou separado
do ambiente. A atenção da pessoa está dirigida para dentro, e a interação com os outros é desencorajada pelo esforço necessário para
“se libertar”. Sentimentos de alienação e isolamento podem ser o
resultado. (TRUAX, 2001, p. 23)

Tanto para o vendedor (emissor) quanto para o comprador (receptor), ser ouvido pressupõe menos passividade do que meramente ser
visto. Quando o triângulo do vendedor é identificado em meio ao som
fundamental do ambiente, o ouvinte que sente vontade de comer chegadinho avalia quanto tempo levará e o que necessita empreender para
ir ao encontro do tocador, que não se detém em sua trajetória, a menos
que seja solicitado. É preciso interromper a atividade na qual se está
empenhado, reunir dinheiro, buscar chaves, abrir portas.
Antes que se chegue à rua, a audição é essencial também para se
saber por quanto tempo aquela oportunidade está ao alcance: quando o
som atinge sua intensidade máxima e esta começa a decrescer, é porque
o vendedor agora se distancia. Não raro, quem compra chegadinho nas
ruas da cidade tem que gritar pelo vendedor ou forçar uma corrida até
ele – às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo.
A existência do vendedor de chegadinho em Fortaleza a delimita como comunidade acústica e demonstra que seus membros ainda
vivenciam situações de interação com o ambiente. Enquanto evento sonoro é mais um fator de troca de informação que se estabelece naquele
contexto, mais um elemento enriquecedor da paisagem sonora, mais
um convite à participação.
Além disso, este sinal sonoro ainda consegue driblar as condições adversas de um ambiente acústico lo-fi e se sobrepor de forma
audível, compreensível e relevante. Trata-se de um som centrípeto,
que tem o poder de chamar pessoas, reuni-las em torno de si, e, como
tal, “seu poder psicológico é um reforço positivo da comunidade”
(TRUAX, 2001, p. 69).
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4 OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ACÚSTICA
A fala, a música e a paisagem sonora são os três principais sistemas de comunicação acústica através dos quais compreendemos o
mundo. Em cada sistema, determinadas estruturas têm o papel de
mediar som e sentido. Na fala, o conhecimento dessas estruturas que
nos faz capazes de decodificá-las chama-se competência linguística
(CHOMSKY, 1971 citado por BALTAR, 2005). Já o conhecimento
que nos permite aplicá-las em processos comunicativos chama-se performance. Enquanto autores como Laske postulam uma competência
musical, Truax defende uma competência específica para compreender
e participar da dinâmica da paisagem sonora.
“É um conhecimento tácito que as pessoas possuem acerca do
som ambiental, conhecimento que se manifesta no comportamento de
interpretar tal som e agir em relação a ele” (TRUAX, 2001, p. 57). A
competência inerente à paisagem sonora, assim como a competência
linguística, não obriga o indivíduo a conhecer todas as instâncias da
linguagem. Ela se manifesta mais na forma de um metaconhecimento:
“conhecimento sobre o que constitui estruturalmente uma comunicação
correta, mesmo que ela nunca tenha sido experimentada antes” (idem,
p. 56). Trata-se do domínio das relações estruturais daquele sistema.
Assim, quem já ouviu outros vendedores ambulantes, mesmo em
outros lugares, pode inferir que o som do triângulo do chegadinho significa a presença de um deles nos arredores, a partir da percepção de
um padrão – som cíclico, emitido por um único indivíduo, podendo ser
vocal ou instrumental, que reverbera nas circunvizinhanças durante o
tempo necessário para que o receptor o perceba, levando o emissor a
percorrer o trajeto a pé ou em veículos em marcha reduzida.
Da mesma forma, é igualmente plausível deduzir que, assim
como o vendedor de chegadinho se aproximou voluntariamente do
ponto onde o ouvinte se encontra, também tenderá a se afastar, como
já observado anteriormente. Há a expectativa de uma sequência lógica
de eventos, que se constitui como uma estratégia complementar para a
percepção do som ambiental.
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Fala – Música – Paisagem sonora. Truax dispõe os sistemas de
comunicação acústica em um esquema nesta ordem, a fim de mostrar que
o tamanho do repertório aumenta da esquerda para a direita, enquanto
no mesmo sentido diminui o rigor das estruturas sintáticas e a densidade
de informação num período de tempo. Considerando este encadeamento, pode-se dizer que a paisagem sonora tem um volume de informação
muito maior a ser processado, que é preciso mais tempo para perceber e
dominar seus níveis de complexidade e que suas estruturas são compartilhadas e modificadas no interior de processos descentralizados.

5 O LUGAR DO RUÍDO
É oportuno observar que o ruído está presente nos três sistemas
de comunicação acústica, mas em cada um deles vai tomar um significado diferente. A Teoria da Informação o trata como uma interferência,
um fenômeno que altera as mensagens e compromete seu entendimento, fazendo com que a reação a elas se afaste dos propósitos a partir
dos quais foram criadas. O ruído faz com que a comunicação não seja
efetivada como previsto ou desejado.
A música, por sua vez, é a organização do ruído (ATTALI, 1996,
p. 4). É a elaboração de sentido a partir da seleção, produção e socialização de sons, que cada cultura vai realizar à sua maneira. Como exemplo de sistematização, existem diversos registros de escalas musicais2
distintas, utilizadas em diferentes lugares do mundo, e algumas comunidades chegaram até mesmo a desenvolver seus próprios sistemas de
escrita (notação3) musical.

2

3
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Escala musical é “uma sequência ordenada de tons pela frequência vibratória de sons (normalmente do som de
frequência mais baixa para o de frequência mais alta), que consiste na manutenção de determinados intervalos
entre as suas notas”. (Wikipédia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_musical, acessada em 20/07/2008)
Notação musical “é a imagem gráfica análoga ao som musical que contém uma série de indicações (também
visuais) para a execução”. (FERNANDES, José Nunes. Paralelismo entre História e Psicogênese da Escrita do
Ritmo Musical, Universidade do Rio de Janeiro – Uni-Rio, Psicol. USP v.9 n.2 São Paulo 1998. Disponível
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641998000200009&lng=es&nrm=is
o&tlng=es. Acessado em 20 de julho de 2008.)
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A paisagem sonora é o sistema de comunicação acústica em que
o ruído é percebido como um elemento mais neutro. Wisnik (1998)
afirma que o som do mundo pode ser considerado ruído. “O mundo se
apresenta para nós a todo momento através de freqüências irregulares
e caóticas” (WISNIK, 1998, p. 33). A paisagem sonora contém fala,
música e tudo mais que pode ficar de fora dos dois outros sistemas, inclusive as interferências e os sons não musicais (embora no Século XX,
uma parte da música tenha se aberto para praticamente qualquer som
encontrado na natureza ou sintetizado pelo homem).
No entanto, mesmo Schafer avalia que muitos ruídos na paisagem sonora frequentemente possuem um caráter negativo, quando
identificados seus abusos, principalmente em relação à utilização imperialista da potência sonora. Para ele, a associação entre ruído e poder
existe desde que os sons mais fortes da natureza foram tomados como
expressão do poder divino.
Durante a Revolução Industrial, o Ruído Sagrado passou para o
mundo profano. Então os industriais detinham o poder e tinham
permissão para fazer Ruído (...) do mesmo modo que, anteriormente, os monges tinham sido livres para fazer Ruído com o sino da
igreja, ou J. S. Bach para registrar seus prelúdios no órgão. (SCHAFER, 2001, p. 114)

Se é possível estabelecer uma relação entre ruído e poder, a força
e a influência do vendedor de chegadinho, no contexto em que se subscreve, estão longe de ser uma manifestação de instituições dominantes.
Apesar de seu som enérgico, que por um momento alcança amplo espaço acústico, é percebido de forma discreta na paisagem urbana, a ponto
de não haver relevantes (eloquentes) menções sobre sua existência na
literatura, nos relatos cotidianos ou nas discussões públicas que abordam as manifestações únicas produzidas pela comunidade.
As atividades ambulantes, realizadas por indivíduos de classes
populares, sem um aparente controle da sociedade, foram alvo de
coerção desde o aparecimento das cidades, e a antiga legislação em
diversas partes da Europa comprova este tipo de repressão (SCHAFER, 2001, p. 102). É ainda mais forte o descontentamento quando
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este comércio se utiliza ou acarreta sons considerados desagradáveis – e
a definição do que é ou não agradável está sempre ligada a impressões
subjetivas da realidade.
Mas não necessariamente o fortalezense rechaça este fenômeno
de suas ruas. A falta de registro sobre o vendedor de chegadinho tanto das conversas quanto nos arquivos históricos (jornais, periódicos,
crônicas ou contos cearenses) pode ser um sinal de que o habitante da
cidade não se incomoda com este “barulho”. Há de se questionar até
que ponto esta omissão pode ser também um sinal de cumplicidade, de
tolerância, de afinidade, ainda que não consciente ou declarada.
Se um som tão forte, que perdura década após década na paisagem sonora da cidade, não é um som que emana dos círculos de poder,
pode-se dizer que ele é um som que mantém sua autonomia no contexto
em que se subscreve, persistindo e resistindo às forças que tencionam
a transformação – à consolidação, por exemplo, de um ambiente lo-fi.
A passagem do vendedor de chegadinho pode ser ouvida, por
exemplo, como uma lembrança ou um reduto de resistência de um
modo de vida mais simples, como um contraponto a um cotidiano atrelado a ritmos mais acelerados. Num dia a dia, à velocidade do motor, o
vendedor de chegadinho traz de volta a ideia de um passo não apertado,
de um passeio ao redor do quarteirão.
Sua presença se assemelha à de um vigilante que, na contramão
das abordagens comerciais (mensagens chegando por celular, surgindo
amplificadas em “carros de som” ou luminosas nos topos dos prédios),
nos recorda que é possível lançar mão de muito pouco para emitir uma
mensagem alta, clara e significativa, sem chamar mais atenção do que o
necessário, efetivando uma comunicação equilibrada.

6 O SOM E A CADÊNCIA SOCIAL
Durante quinze dias realizei o registro em vídeo da passagem do
vendedor de chegadinho ao longo de um quarteirão, quando ele cruza a
movimentada Avenida Barão de Studart, deixando o bairro da Piedade
e chegando ao Dionísio Torres. Em um dos trechos do vídeo, o som do
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triângulo parece marcar o passo de um grupo de trabalhadores que leva
volumes até um caminhão. Nada tinham a ver com o vendedor. Apenas
se encontravam ali no momento em que o vendedor-tocador passou,
deixando-se conduzir pelo mesmo ritmo.
Este episódio é um bom exemplo de como a música pode se aliar
ao trabalho e demonstra um antigo hábito do homem, quando “os ritmos das tarefas eram sincronizados com o ciclo da respiração humana
ou surgiam dos hábitos relacionados com as mãos e os pés” (SCHAFER, 2001, p. 99). Este hábito foi sendo deixado de lado, à medida que
o ritmo da máquina e o ritmo do homem entraram em descompasso.
Antes de influenciar o caminhar das pessoas à sua volta, é o passo
do próprio vendedor que se reflete no andamento do instrumento. Características físicas, como altura e força muscular, influenciam o toque
do triângulo, assim como a experiência estética de cada vendedor vai
derivar uma ampla variedade de células rítmicas, tanto se compararmos
o toque de diferentes vendedores quanto se avaliarmos a performance
de um só homem ao longo de sua trajetória.
Além da aptidão para o instrumento, do repertório musical e da
constituição física, também o humor do vendedor-tocador é perceptível
a partir do toque do triângulo: mais solto e intenso em dias de descontração, mais linear e opaco em dias de pouco entusiasmo.
Na música, há séculos a emoção e o passo humano são bases
para padrões de andamento. O grau de velocidade do compasso é tradicionalmente determinado em termos em italiano, como Andante. Este
andamento é caracterizado por cerca de 76 a 108 batidas regulares por
minuto (BPM) e remete à velocidade do andar amável e elegante. Por
sua vez, o Allegro (120-168 BPM) é ligeiro e alegre, enquanto o Vivace
(152-168 BPM) é rápido e vivo.
Há dias em que o vendedor de chegadinho está em tal estado de
espírito que se permite tocar não apenas o seu triângulo, mas outros
elementos que encontra em seu caminho. Foi um tilintar de altura e
timbre diferentes que me fez deixar o nível de atenção da “escuta em
espera” (listening-in-readiness) para finalmente entrar na escuta ativa
(listening-in-search).
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Primeiro, tomei consciência de um toque individual na passagem
daquele vendedor, um toque único e específico que se diferenciava da base
rítmica constantemente a se repetir. Mas não consegui identificar ao certo
como ele produzia este som diferenciado, reproduzido alguns dias e outros
não, mas que certamente surgia sempre no mesmo ponto do trajeto.
Na impossibilidade de distinguir como este som era gerado, tratei de
me dirigir à janela do prédio cada vez que os primeiros ecos do triângulo
surgiam na paisagem sonora, a fim de focar minha atenção – escuta e, neste
caso, também visão – exclusivamente no vendedor de chegadinho.
Descobri que aquele vendedor de chegadinho tem a habitual predileção de bater a haste do seu triângulo contra o poste de ferro de uma
placa de trânsito, erguida na calçada apenas alguns metros antes da esquina onde ele sempre dobra, deixando a rua. Este comportamento produz
um som de timbres ainda metálicos, mas que liberta outras frequências,
outros harmônicos, outras dissonâncias, outras peculiaridades.
Isto não ficou claro logo na primeira vez em que me pus à janela,
porque nem todo dia este vendedor de chegadinho brinca com o poste.
Há dias em que a presença de um transeunte o leva a passar pelo lado
direito da placa, o que faz com que sua mão esquerda, que segura o triângulo, fique mais próxima do poste do que a mão direita, que segura a
baqueta de ferro. Numa situação como essa, se desejasse bater no poste,
chamaria um pouco mais de atenção. Deslocaria seu centro de equilíbrio, desaceleraria ou perderia seu passo, desviaria sua rota, ainda que
em centímetros. Mas não parece ser este seu principal objetivo.
Em outros dias, mesmo sozinho em toda a extensão do quarteirão, o vendedor de chegadinho não bate no poste. Há dois motivos aparentes. O primeiro deles é que se encontra alheio e distraído, ou compenetrado, absorvido em outros pensamentos. Parece nem mesmo se dar
conta da presença da placa em seu caminho.
O segundo motivo é mais musical, tem a ver com ritmo. O vendedor fita o poste a certa distância. Enquanto se aproxima, avalia qual
é o momento ideal de bater na base da placa e trazer para dentro da sua
performance cadenciada o elemento, digamos, “surpresa”, que ele capta
diretamente do ambiente. Nem sempre o momento em que atinge a posição ideal para desferir este toque externo ao instrumento é o momento
em que esta batida, enquanto figura musical, se encaixa harmonicamente na célula rítmica que o vendedor-tocador vem executando.
110

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 110

02/06/09 14:24

Eventualmente, quando conclui isso, ele finalmente “ignora” a
placa, às vezes olhando furtivamente para o outro lado no instante em
que cruza o poste, como se, fixando sua atenção em outro ponto, fosse
mais fácil aplacar a tentação de fazer ressoar esse toque – que pode ser
compreendido como uma pontuação de clímax nesta partitura imaginária que é metáfora para a sua jornada de trabalho.
Quando vende chegadinho, há duas prioridades na vida deste homem: o trabalho e a música. O improviso é um ponto de contato com o
ambiente que ele percorre; o acaso é um elemento que o estimula, que
dá cor à sua rotina. Mas acaso e improviso não se sobrepõem à regularidade do trabalho e da música. O vendedor de chegadinho em questão
se submete às regras impostas – inscritas também no código musical,
como veremos a seguir – e está comprometido com estas duas instituições que regulam a vida em sociedade.
Por isso, está conformadamente integrado ao tecido social, embora deixe, por onde passa, a marca de que percebe sensivelmente seu
entorno e que também pode controlá-lo em determinados níveis e fazer
uso dele, inclusive de forma sofisticada, com funções estéticas. Este
vendedor de chegadinho persiste como sujeito e faz da paisagem sonora
um meio para assim se afirmar.

7 OUVINDO A MÚSICA DAS RUAS
É pouco provável que tenha sido intenção do vendedor de chegadinho expressar esta autoafirmação a outros que não a si mesmo.
Mas eis que, inadvertidamente, em seu caminho havia um “ouvido
pensante”, nas palavras de Murray Schafer. Isso nos leva a uma outra
questão fundamental neste trabalho: é possível ouvir música a partir
dos sons da rua?
Esta é a pergunta que a pesquisadora Fátima Carneiro dos Santos
faz, e também se propõe a responder. Ela aponta o que chama de uma
“escuta nômade”, relacionada à ideia de “música nômade” e de “música
flutuante”, desenvolvidas por autores como Daniel Charles e Mireille
Buydens, a partir da filosofia deleuziana (SANTOS, 2002, p. 22).
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A escuta como construtora e não mais como receptora de uma música dada a priori. Tais noções acabam desterritorializando a música
daquele território que já lhe era ponto passivo. E é assim que, ao tirar a música de seu território, até então claramente demarcado pela
tradição, não apenas o ruído, o silêncio e as paisagens tornam-se
música, como também a música passa a ser aquela música do silêncio, do ruído e das paisagens. (SANTOS, 2002, p. 97)

O ouvinte, comumente tido como executor de um ato passivo e
que já havia sido recuperado por Truax como figura central nas complexas redes de troca de informação dos sistemas de comunicação acústica, é elevado à condição de “compositor”, “orquestrador” dos sons do
ambiente, capaz de realizar seleções e produzir seu próprio sentido a
partir de um repertório sonoro absolutamente amplo, que hoje se legitima mais uma vez como fonte para a criação.
Por muito tempo, na história ocidental, o mundo dos sons ambientes esteve relegado ao segundo plano, e é preciso compreender os motivos que o levaram a essa situação, se queremos entender o que significa
hoje que os sons da rua possam soar como música para nossos ouvidos.
O processo de marginalização dos sons ambientais levou muitos
séculos e está na essência do conflito sobre o qual Wisnik discorre em
seu texto “Antropologia do ruído”: “a luta entre o carnaval (que entroniza no calendário cristão aqueles ritos pagãos que liberam o ruído
e a corporalidade) e a quaresma (com seu som silencioso e ascético)”
(WISNIK, 2006, p. 41).
Para Jacques Attali, o código da música contém os próprios códigos e regras sociais. Ela está fundada em tecnologias e ideologias de
sua época e reflete a hierarquia política vigente. A música, como organização do ruído, seria a própria metáfora de que a vida em sociedade é
possível. “Sua ordem simula a ordem social, e sua dissonância expressa
marginalidades” (ATTALI, 1996, p. 29).
Os mesmos fatores que levaram a uma profunda mudança na
organização social do Ocidente nos últimos séculos – o fim do feudalismo, a difusão dos princípios positivistas, a ascensão da burguesia e
o desenvolvimento do capitalismo – mudaram igualmente, e de forma
decisiva, a forma como vivemos a música. Para Attali, a música sempre

112

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 112

02/06/09 14:24

foi cooptada pelas instituições que detinham o poder político e econômico para assegurar a manutenção da ordem. Por outro lado, a música
nunca perdeu a força subversiva que foi transferida para ela quando os
homens finalmente se reuniram em sociedade.
Num primeiro momento, a música surge como uma estratégia correndo em paralelo à religião. Sua função primordial é a canalização da
violência e a sublimação do imaginário do indivíduo, a partir dos quais
a socialização se torna viável. Como ato ritualístico, ela sacrifica o ruído
em defesa da coexistência, permitindo que energias extremas fluam através de si. “A música tem sido, desde o início, um simulacro da monopolização do poder de matar, um simulacro de assassinato ritual” (ATTALI,
1996, p. 28). A música como ritual de sacrifício “é centralizada no nível
da ideologia e descentralizada no nível econômico” (idem).
A primeira música da qual se guarda registros é o canto gregoriano, resultado da regulamentação do canto litúrgico cristão concebida por São Gregório, pontífice de 560 a 604 d.C., em atitude contra o
perigo de rompimento da unidade da Igreja. Com características antagônicas, havia a música profana e havia a música religiosa cristã, que
negava o pulso rítmico e festivo da primeira. Sem “excessos”, a música
religiosa era monofônica, sem acompanhamento instrumental, com vozes em uníssono acompanhando a declamação de orações; um “canto
plano” ou cantochão.
Durante a Idade Média, na Europa, a música ainda era a mesma
nas vilas, nas feiras e nas cortes dos senhores feudais. Sua circulação
não era elitista nem havia um monopólio da criatividade. Mas no Século XIV, as coisas mudaram. Alguns músicos deixam de ser errantes
e passam a se fixar junto aos nobres e ao clero, atendendo a um único
mestre e provendo-o de espetáculos pouco acessíveis, dirigidos a uma
audiência bastante reduzida e reservada.
Com a Reforma, passou a haver uma música religiosa católica e
uma música religiosa protestante. Como reflexo das ideias conflitantes – e
também intercambiantes – da época, abriu-se caminho para a entrada
na música de outras línguas além do latim, vozes femininas além das
masculinas, variedade de instrumentos e polifonia. Não por acaso, o
contraponto surgiu e passou a se desenvolver a partir da Renascença,
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acompanhando a consolidação dos ideais de antropocentrismo, hedonismo, individualismo e racionalismo.
A métrica entrou na música, uma relação matemática entre os
sons provocou o desenvolvimento da harmonia e, na primeira metade
do Século das Luzes, ainda no período da música barroca, “sem o culto
da obra-objeto e sem a glorificação do gênio” (CANDÉ, 1995, p. 163),
Johann Sebastian Bach, um dos últimos músicos serviçais de príncipes,
lançou sozinho os fundamentos do sistema tonal, base de quase toda a
música ocidental produzida desde então.
Attali mostra que, na transição entre o feudalismo e capitalismo, a música deixa de ser vivida preponderantemente como sacrifício
para entrar no estágio da representação, em que a experiência estética
provinda da linguagem musical herdada de Bach vai ser cristalizada e
aplicada em um novo panorama político e econômico.
“Toda a história da música tonal, assim como a da economia política clássica, vai corresponder a uma tentativa de fazer com que as
pessoas acreditassem em uma representação consensual do mundo.”
(ATTALI, 1996, p.9). O ritual da canalização da violência dá lugar ao
espetáculo da ausência de violência, fornecendo uma ideia de coesão
social que estaria sendo conferida pelas trocas comerciais e pelo progresso do conhecimento racional.
O músico passa a vender seu trabalho para um número maior de
pessoas, “ricas o suficiente para pagar por entretenimento, mas não ricas
o bastante para tê-lo só para si” (ATTALI, 1996, p. 47). Para isso, ele
precisa confinar a música em espaços fechados, a fim de cobrar ingressos.
A primeira sala de concerto surgiu não muito longe de onde Bach havia
sido enterrado, e apenas vinte anos depois de sua morte, em 1770.
A atitude em relação à música então mudou profundamente. (...) Na
representação, havia um abismo entre os músicos e a audiência; o
mais perfeito silêncio reinava nos concertos da burguesia, que afirmava por meio disso sua submissão ao artificializado espetáculo da
harmonia – mestre e escravo, a regra governando o jogo simbólico
da sua dominação. (ATTALI, 1996, p. 47)
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Mas o espírito desbravador de Bach pouco tem relação com isso.
Por mais de um século, sua herança foi explorada à exaustão, passando
pelo período clássico e chegando a uma grande crise no romantismo, quando um novo código urgia. “A sociedade burguesa, tolerante e naturalista,
não provocou revolução musical. De Bach a Beethoven, a ‘linguagem’
musical permanece, no essencial, a mesma, sem que o sistema tonal ou as
formas ‘clássicas’ sejam postas em causa.” (CANDÉ, 1995, P. 153).
Enquanto a música erudita, como um nobre hábito das cortes,
dava status à emergente classe burguesa, e o cabaret e o café concert
se estabeleciam como modelo comercial de casas de espetáculos para
a música popular (antiga música profana), os cantores de rua e músicos amadores que continuavam a se apresentar nos espaços públicos,
fora das salas de concerto, eram citados frequentemente em boletins
policiais na Europa do início do século XIX, lado a lado com bêbados,
baderneiros e ladrões.

8 O RETORNO DO RUÍDO
Apenas no Século XX novas rupturas estéticas ocorrem no código musical, e uma delas é a readmissão dos sons ambientais como
elementos desejados. Na música erudita, há finalmente a volta do ruído,
recalque ocidental, há muito banido da “grande música”. Sob a ótica
(ou a audição) de Attali, o ruído entra novamente na música um pouco
antes dos conflitos e guerras do Século XX, ou seja, “antes da ascensão
do ruído social” (ATTALI, 1996, P. 10).
Em 1913, Luigi Russolo lançou o documento “A arte do ruído”,
proclamando que o ruído tem o “poder de nos remeter imediatamente
à vida” e é capaz de “jamais se revelar inteiramente a nossos ouvidos, reservando-nos inúmeras surpresas” (citado por SANTOS, 2002,
p. 48). Na mesma década Erik Satie compôs Parade, “um concerto para
máquina de escrever, sirene e tiros, com jazz e orquestra”, como descreve Augusto Campos (citado por SANTOS, 2002, p. 45).
Sua Música de Mobiliário foi concebida para ser tocada no intervalo de um espetáculo, com a intenção de que o som das pessoas
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conversando, dos passos no assoalho e do ranger das cadeiras e portas
fossem parte da peça. Mas Satie foi frustrado quando o público se silenciou para assistir. A audiência havia se acostumado a calar, ouvir e
aplaudir a música, mas não mais a participar dela, assim como havia
perdido parte da capacidade de ela mesma manipular e dar sentido musical aos sons do seu entorno.
Na década de 1940, Pierre Schaeffer vai se utilizar do advento da música gravada para registrar os sons do ambiente, recortá-los
e colá-los em novos arranjos, e alterar suas propriedades eletronicamente, chegando a resultados nunca antes ouvidos pelo homem. No
entanto, para o grande público na sociedade de massas, a música gravada foi um fator de esvaziamento de sentido, por meio da sua intensa
e contínua execução.
Attali compara a música na representação (correspondente ao capitalismo primitivo) a um prato no menu, enquanto a música no estágio
da repetição (relativo ao consumo de massas) seria como um alimento
enlatado na prateleira. O mercado estimulou um “amor pela música”
diretamente proporcional ao número de discos que se podia levar para
casa. Embora isto também tenha permitido o acesso de pessoas comuns
a música antes inacessível, deslocando-as no espaço e no tempo, o modelo massificado também fez se instaurar “um monólogo de organizações distribuindo discurso normatizado” (ATTALI, 1996, P.88), neutralizando e padronizando comportamentos.
Mas não termina apocalíptica a abordagem de Attali. Ele aponta
para a emergência de um novo estágio, enquanto a repetição entra em
crise – o que se confirmaria hoje, por exemplo, com a perda crescente
de lucros da indústria fonográfica e a crise do modelo de pagamento
de direitos autorais, em função do barateamento de eficientes meios de
produção e difusão da música.
Estaria surgindo não exatamente uma nova música, mas uma nova
forma de fazer música, caracterizando um novo estágio que o autor chama
de composição. Neste estágio, baseado na tolerância e na autonomia, “o
ouvinte é o operador” e a música é um processo relacional com o mundo,
um ato livre de auto-transcendência e de criação de um sentido próprio, em
que se busca o prazer de ser, ao invés do prazer de ter.

116

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 116

02/06/09 14:24

John Cage é referência comum aos trabalhos de Attali e de Santos. A ação do músico foi fundamental para consolidar os conceitos de
acaso como elemento composicional, de composição como processo e
de não-intencionalidade como aproximação entre arte e vida. Em uma
de suas obras mais notórias, ele permanece “imóvel ao piano por quatro
minutos e trinta e três segundos, deixando que a platéia fique impaciente e faça barulhos, (...) devolvendo o direito de falar a pessoas que não
o querem” (ATTALI, 1996, P. 136).
Esta tendência composicional não apenas abre as portas da música aos sons do ambiente e aponta para a renúncia do compositor ao
desejo de controlar o som, como também leva o espectador a assumir
o papel de artista. As obras não são “objetos no tempo”, mas “atos”,
e a composição se torna “uma ação em um campo de possibilidades”
(TERRA, 1999, citado por SANTOS, 2002, p. 84), em que se ressalta
“o caráter não-permanente da experiência”. O que Santos propõe é uma
escuta que, em si mesma, poderia ser um gesto poiético.
Ao falar, nesse momento, em poiética, estamos levando em conta o
pensamento de René Passeron, que, a partir da idéia de poiética em
Aristóteles, entende-a, grosso modo, “como uma ciência ou como uma
filosofia da criação”, que se ocupa “menos dos afetos dos artistas” e
mais dos “lineamentos dinâmicos, voluntários e involuntários, que o
ligam à obra em execução”. Seu objeto é a “conduta criadora” e está ao
lado do trabalho, da criação, “não tendo nada a fazer com sentimentos
culturalmente pré-condicionados”. (SANTOS, 2002, p. 96)

Ao fazer ressoar o poste que encontra no seu caminho, o vendedor de chegadinho transfere energia para o ambiente, desloca o som
e deixa de vibrar sozinho. Assim, deixa sua passagem inscrita naquele ponto, embora esta marca seja como um risco na água, que vai ser
perceptível por um breve momento, antes de desaparecer sem deixar
rastros. Ele não apenas é autor de um sinal sonoro que ajuda a definir a
comunidade acústica da qual faz parte, como também é compositor na
concepção cageana.
Nos moldes de Cage, a composição é um processo coletivo e dela
também participo, como pesquisadora, construindo e expressando no
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presente trabalho novos sentidos a partir deste evento sonoro, tomado
como experiência estética e social. O acaso se estabelece como elemento fundamental nesta composição, uma vez que só um toque diferenciado e aleatório foi capaz de provocar sobressalto na normalidade da
paisagem sonora, a ponto de se tornar audível para um outro ouvinte,
mobilizado a partir do desenrolar de uma série de eventos não previstos.
Assim, a possibilidade de um poste ser ou não tocado por um
vendedor de chegadinho passou a guiar diariamente minha escuta por
volta das 15 horas – menos às segundas, quando ele folga, ou quando não estou disponível. Este som faz agora um sentido especial para
mim, da mesma forma como faz um sentido especial para o vendedortocador, embora estes motivos sejam diferentes. E esta é a beleza desta
composição, que faz parte do conjunto de músicas das ruas da cidade.
Como relatado, há indícios fortes de que o som dos vendedores
de chegadinho faz um sentido especial para a população de Fortaleza,
tornando única a vida nesta comunidade acústica, sendo a sua elevação
à condição de marca sonora uma questão passível de ser abordada em
estudos específicos no futuro.
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O IMPOSSÍVEL CELEBRADO:
A POÉTICA DO DESLOCAMENTO
EM O MUNDO, DE JIA ZHANG-KE

Camila Vieira da Silva1

RESUMO – A obra do cineasta contemporâneo chinês Jia Zhang-ke
está, antes de tudo, para além da representação de fatos. Existe nele
uma urgência fundamental em inventar mundos possíveis, abrir fendas
ao que está posto, acionar novas conexões, escapar daquilo que já está
constituído. Em O Mundo (Shijie), longa-metragem realizado em 2004,
Jia Zhang-ke explora uma poética do deslocamento, em que os personagens reinventam seus espaços de existência.
Palavras-chave: cinema asiático contemporâneo, Jia Zhang-ke, cidade-simulacro, territórios afetivos, sensorialidade.
ABSTRACT – The work of contemporary Chinese filmmaker Jia
Zhang-ke is, first of all, beyond the representation of facts. There is
a fundamental urgency to invent all possible worlds, to open cracks
at what is established, to trigger new connections, and to escape from
what is already formed. In The World (Shijie), feature-length film made
in 2004, Jia Zhang-ke explores a poetic of displacement, in which the
characters reinvent their space of existence.
Keywords: contemporary asian cinema, Jia Zhang-ke, city-sham, affective
territories, sensorially.
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CORPO DO TRABALHO
Em qualquer comentário da crítica especializada sobre o conjunto da obra do cineasta chinês Jia Zhang-ke, torna-se difícil escapar
da afirmação categórica de que ele seja um dos principais realizadores
contemporâneos, que melhor representa em seus filmes as transformações socioeconômicas, bem como os efeitos da transição do regime
comunista para o capitalista, na China atual. É comum encontrarmos
comentários de que seus filmes oferecem um penetrante olhar sobre a
sociedade chinesa pós-socialista ou sobre a natureza da realidade chinesa urbana na era da reforma.
Tal constatação não é de todo falsa. Nascido na província chinesa
Shanxi em 1970, Jia Zhang-ke faz parte da chamada Sexta Geração de
cineastas da China, que vivencia o novo cenário que rapidamente se
instaura no País com o vertiginoso desenvolvimento capitalista, diferente da Quinta Geração de realizadores nascidos nos anos 50, como
Zhang Yimou e Chen Kaige, que ainda preocupavam-se em buscar a
poesia de uma China milenar, perdida com a Revolução Cultural empreendida por Mao Tse-Tung.
Não podemos ignorar que o contexto social em que se situa Jia
Zhang-ke, de alguma forma, exerça influência no seu fazer cinematográfico. Seus três primeiros longas-metragens que formam uma trilogia
– Xiao Wu: O Batedor de Carteiras (Xiao Wu), de 1997; Plataforma
(Zhantai), de 2000; e Prazeres Desconhecidos (Ren xiao yao), de 2002
– foram produzidos sem qualquer apoio estatal e até hoje ainda não
foram lançados comercialmente em seu país.
O primeiro é seu filme de conclusão do curso de cinema na Academia de Cinema de Pequim e aborda a trajetória de um batedor de
carteira que, recém-saído da prisão, retorna a seu vilarejo. O segundo
dimensiona a abertura capitalista chinesa na década de 1980, inspirado,
segundo o cineasta, na sua própria história e na de sua irmã2. O terceiro

2
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Em entrevista publicada no livro Speaking in Images: Interviews with Contemporary Chinese Filmakers
(Columbia University Press, 2005), Jia Zhang-ke confirma tal influência.
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abarca a rotina de dois jovens delinquentes em uma cidade em profunda
transformação. Todos os três filmes alimentam-se da intimidade de Jia
Zhang-ke com seu lugar, com sua aldeia. O uso de atores não profissionais, da luz e do som natural em filmagens rodadas em locações nas
ruas marca a filmografia do cineasta.
Em 2004, Zhang-ke consegue realizar O Mundo (Shijie), seu primeiro filme aprovado pelo governo, mais precisamente pelo Bureau de
Cinema da China. Novamente, o argumento não surgiu do nada, mas de
uma base real concreta. Zhang-ke ficara impressionado com as notícias
da epidemia de Sars, doença respiratória aguda causada por um vírus
que assolou a China, e imaginou Pequim completamente esvaziada3.
Procurou fazer um filme que pudesse dar conta da atmosfera de isolamento pela qual a cidade passava naquele momento4.
Sem dúvida, o cinema de Jia Zhang-ke é comprometido com suas
origens. No entanto, tais contingências, detalhes situacionais, determinações histórico-sociais não são suficientes para dimensionar aquilo
que faz da filmografia deste cineasta algo carregado de uma força singular ou pleno de profunda consistência. Certamente, a potencialidade
criativa do cinema de Jia Zhang-ke não reside no mero retrato, no reflexo, ou na simples representação de uma China, que possa enquadrá-lo
sob o rótulo empobrecedor de um cineasta realista5.
Não se trata exatamente de perguntar de que maneira os filmes
de Zhang-ke estabelecem pontes com o real, ou capturam o real, ou
exercem alguma correspondência com aquilo que se efetiva na vida cotidiana dos chineses. Acredito que tais questões são pseudo-problemas.
Pois o cinema de Jia Zhang-ke está, antes de tudo, para além da repre-

3

4

5

Em 2003, o vírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) provocou uma epidemia em países asiáticos,
que atingiu milhares de pessoas. O fato foi largamente comentado pela mídia na ocasião.
Cf. entrevista coletiva publicada em 02/11/2007 pelo site da 31ª Mostra Internacional de São Paulo (http://
www2.uol.com.br/mostra/31/p_jornal_550.shtml).
Sobre a relação cinema e realidade, Jia Zhang-ke apresentou argumentos esclarecedores, em entrevista
por e-mail a Felipe Bragança para o endereço eletrônico da Revista Cinética, publicada em junho de 2007
(http://www.revistacinetica.com.br/entrevistajia.htm): “Como uma arte da ficção, um filme tenta apresentar a
realidade e, ao contrário do que se poderia pensar, apresentar a realidade é um ato de imaginação. A realidade
não pode causar diretamente o sentimento de realidade. O que um filme meu tenta fazer é não tentar achar
a realidade como dado, mas o sentimento dela através dos personagens que nos levam a conhecê-la”.
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sentação de fatos. Existe nele uma urgência fundamental em inventar
mundos possíveis, abrir fendas ao que está posto, acionar novas conexões, escapar daquilo que já está constituído.
Se existe algum tipo de realismo na obra de Jia Zhang-ke, ele
opera na tentativa de reter as experiências que os personagens estabelecem com o espaço, mas não como forma de representação da realidade,
como se através do filme pudéssemos localizar a origem dos problemas
da China atual. Recordando as notas sobre o cinematógrafo de Bresson,
Zhang-ke não filma para ilustrar uma tese, tampouco para mostrar homens e mulheres limitados a seu aspecto exterior, “mas para descobrir a
matéria da qual eles são feitos” (BRESSON, 2005, p.41). O que está em
jogo é a sensibilidade a uma experiência, a uma atmosfera.
Para tanto, o cineasta se cerca de uma série de procedimentos ou
estratégias para acumular impressões, sensações, antes do mero flagrante
de um suposto real. Em O Mundo, os personagens transitam pelo World
Park, um parque temático situado no sul de Pequim, que guarda réplicas
em escala menor de 106 dos mais famosos monumentos de 14 países do
mundo. Os protagonistas são funcionários do parque, como a dançarina
Tao, que namora o guarda Taisheng. Zhang-ke volta seu olhar para os
que trabalham no local ou que estão a serviço do programa de entretenimento do parque: seguranças, dançarinos, atores, que migraram do interior da China para a capital, em busca de novas oportunidades.
O cineasta ocupa um espaço real – o parque situa-se no sul de
Pequim –, mas para agenciar novas relações. “Seu filme não é feito para
um passeio dos olhos, mas para penetrar nele, para ser inteiramente absorvido por ele” (BRESSON, 2005, p.75). Não é à toa que Jia preenche
seu filme com grandes planos abertos e panorâmicas, para que possamos mergulhar nesta imagem suntuosa e exuberante (Fig.1).
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Figura 01 - panorâmica do espetáculo comandado pelas
dançarinas do World Park

No filme de Jia Zhang-ke, Pequim é a cidade que tem a pretensão
de reproduzir o mundo em sua totalidade, mas carrega em si mesma o
que é da ordem da superfície. O parque parece reduzir espacialidades
distintas e abarcar diferentes temporalidades em um só bloco de espaço
e tempo: Manhattan e o World Trade Center (“As torres gêmeas foram
bombardeadas em 11 de setembro, mas nós ainda temos!”, celebra um
dos personagens) estão a poucos passos do Big Ben de Londres, que por
sua vez está a poucos metros das pirâmides do Egito, da Torre Eiffel
parisiense. Faz-se importante lembrar a cena em que a dançarina Tao
desloca-se de trem pelo parque e avisa pelo celular ao namorado que
estava indo para a Índia. Ela pode ver o Taj Mahal, sem sair de Pequim.
“Dê-nos um dia e lhe mostraremos o mundo”, eis o slogan do parque,
exposto em painel suspenso de néon colorido.
Em todas essas cópias ou simulacros de monumentos, a autenticidade está ausente, não é possível falar de um aqui agora que desdobra
uma historicidade. Vemos os guardas de segurança do parque atravessar o espaço de imitação das pirâmides do Egito, com galões de água.
No deserto do World Park não falta água aos visitantes. Seguindo a
linha de pensamento de Walter Benjamin em A Obra de Arte na Era
de sua Reprodutibilidade Técnica, o que se efetiva na reprodução é a
perda da aura. Os monumentos como cópias estão mais próximos dos
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habitantes de Pequim, mas tais cópias são colocadas “em situações impossíveis para o próprio original” (BENJAMIN, 1994, p.168).

Figura 02 - o World Park como cidade-simulacro

No parque, não há nem mesmo uma disposição espacial das réplicas que possa obedecer a critérios que vão ao encontro da linearização histórica de seus originais. Os espaços não conseguem condensar
a leitura de um tempo – não importa se determinado monumento é um
traço da Antiguidade, da Idade Média, ou da Modernidade. Os próprios
visitantes não exercem mais aquele ritual de culto (Fig.2). Turistas tiram fotografias em que encenam poses como tentativa de desinclinar a
réplica da Torre de Pisa. Tao atravessa a ponte de Londres a cavalo. Por
isso, O Mundo é o lugar da celebração do impossível.
Ao contrário dos filmes anteriores de Jia Zhang-ke, que desejavam apreender as marcas do tempo nos espaços transitados pelos personagens, O Mundo deixa-se envolver pela superfície da imagem, por
aquilo que se dá em trânsito, em fluxo, como mundo flutuante. Quando
falo aqui de uma estética do fluxo não pretendo me reportar apenas
àquilo que diz respeito aos meios tecnológicos como dispositivos de
criação – e o cinema de Jia Zhang-ke está longe de descartar isso, já que
126
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seus últimos filmes foram rodados em digital6 – mas também a uma estética que coloca em cena a fluidez, a multiplicidade de estados possíveis,
aquilo que se intensifica como atmosfera, como o gasoso da imagem.
É na materialidade de uma fala, de um olhar, de um gesto, que
O Mundo absorve esse gasoso da imagem, aquilo que é invisível da
imagem, mas que a atravessa. Jia Zhang-ke filma na cidade tudo o que
não é dela ou que nela se torna deslocado. É um parque que coleciona
fragmentos em miniatura do mundo. Desde o primeiro plano-sequência
feito com uma câmera na mão que acompanha o deslocamento de Tao
do corredor para o camarim, gritando se alguém tem um band-aid, ao
plano panorâmico que se segue do espetáculo de dança, com sua profusão de cores e formas, no palco do teatro do parque, O Mundo começa
com aquilo que vai propor em todo seu percurso: sobrevoar de um regime de imagem a outro, entregando-se a um arejamento de planos de
duração fluida, escorregadia, que não petrifica algo que está suspenso.
Talvez esteja aí a urgência em filmar diferentes planos de corredores, vias expressas, túneis. São lugares estreitos ou amplos de passagem, de trânsito de fluxos. Os funcionários do World Park percorrem
todos os dias as réplicas dos famosos cartões-postais do mundo, mas
jamais saem da China para visitar in loco os monumentos originais que
são ali recriados. Eles se deslocam pelos espaços, mas paradoxalmente
nunca saem do mesmo lugar.
Essa simulação de uma mobilidade7 deixa transparecer um forte
sentimento de exílio. O Mundo é feito de personagens à deriva, marcados por olhares distantes, que se sentem deslocados dos lugares em
que habitam. São estrangeiros, seja trabalhadores de outras regiões da

6

7

Em Xiao Wu, Plataforma e Prazeres Desconhecidos, o cineasta filmou com câmeras baratas e leves – como a
mini-DV – auxiliado pelo diretor de fotografia Yu Lik-wai. Em O Mundo, Jia usa o digital de alta definição
e preenche com imagens exuberantes a tela de lado a lado, num formato 1:2.35. Cf. trecho da entrevista do
cineasta à Folha de São Paulo, publicada em 31/10/2007 (http://ilustradanocinema.folha.blog.uol.com.br/
arch2007-10-28_2007-11-03.html): “Optei pelo digital nos filmes mais recentes pela velocidade. A digitalização
corresponde à velocidade do mundo hoje; só o digital consegue captar a velocidade do que está acontecendo.
E também pela questão estética, por causa do que posso fazer em relação a cores e a efeitos especiais”.
O World Park inclui a réplica de uma aeronave que simula voo e que traz a bordo as bailarinas do grupo
Cinco Continentes, vestidas de aeromoças.
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China, como Irmãzinha, que veio a Pequim com o amigo Sonlai para
trabalhar como operário de construção e arrecadar dinheiro para poder
quitar suas dívidas, ou mesmo oriundos de outros países, como a russa
Anna, que de bailarina passa a se prostituir com o sonho de juntar dinheiro para procurar a irmã, em Ulan Bator.
Alguns deles conseguem se exilar de Pequim. É o caso não
só de Anna, mas também do ex-namorado de Tao que parte para a
Mongólia, e da estilista Qun, por quem Taisheng se interessa, que
viaja à França, em busca do marido que saiu da China ilegalmente.
“Vocês não têm o lugar onde meu marido está”, responde Qun a
Taisheng, que numa brincadeira frisou que não era preciso sair de
Pequim para conhecer “lugares franceses”.
Aqueles que permanecem em Pequim, como Tao e Taisheng,
demonstram anseio de mudança. A dançarina Youyou encontra estratégias para se tornar supervisora da companhia de teatro do parque.
Em uma conversa num terraço de obras de construção repleto de vigas,
Irmãzinha e Tao observam um avião sobrevoar baixo. “Não conheço
ninguém que tenha viajado de avião”, afirma Tao.
Para compor um painel que abarque essa gama de personagens
entretidos com suas aspirações específicas, Jia Zhang-ke faz de sua
câmera o dispositivo ideal de uma topografia coreográfica, gestual. A
câmera parece passear pelos espaços, escorrer horizontalmente em panorâmicas, recuar e avançar com seus travellings. Existe aí uma poética
de deslocamento, que o cineasta domina com exímia habilidade e que
dota seu filme de uma plasticidade ímpar, quase tátil.
Seu filme é pontuado por intertítulos – “Veja o mundo sem
sair de Pequim”; “Paris no subúrbio de Pequim”; “Noite em Ulan
Bator”; “História de Tóquio”; “Sempre mudando o mundo” – que
não cumprem a simples função de legendas das imagens. Tais intertítulos são em si mesmos novas imagens que tecem essa plasticidade
que Jia Zhang-ke propõe.
No entanto, os momentos íntimos entre Tao e Taisheng são sempre
filmados em planos de conjunto, enquanto em outros momentos – nos
encontros de Taisheng com Qun ou na cena da enfermaria – a câmera
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permite uma leve aproximação que nunca chega a um plano de detalhe.
Os relacionamentos interpessoais são tomados pela força dos ambientes.
O que fica no ar é uma sensação de não pertencimento, de frustração com
o aqui e o agora, da vontade de almejar outros territórios que escapem
deste microcosmo onde os personagens transitam.
No longa-metragem de Jia Zhang-ke passeamos por diferentes
mundos. O mundo dos monumentos do World Park; o mundo dos dormitórios estreitos, das lavanderias sujas e de paredes encardidas e da
cozinha precária e outras instalações internas do parque; o mundo externo ao parque, com suas avenidas largas, em que trafegam ônibus
lotados, carros, caminhonetes, táxis e bicicletas.
O World Park reafirma-se como o mundo marcado pelo controle,
pela vigilância. Taisheng consegue localizar a namorada, com a ajuda
de uma simples troca de informações com outro segurança, por meio
de seu walk-talk. O guarda Erxiao rouba dinheiro das bolsas das dançarinas do parque, mas logo é descoberto pelos demais seguranças, que
o demitem. É nos corredores dos camarins do teatro do parque que o
dançarino Niu questiona insistentemente à namorada Wei onde ela esteve durante o dia. “A Motorola tem um novo modelo de rastreamento
global”, avisa a amiga de Wei ao rapaz.
Tal vigilância é acompanhada da constante necessidade de reiterar ao visitante seu posicionamento no espaço, por meio de mensagens
de saudações por locutores eletrônicos, instalados nos trens, nos elevadores. É como se o World Park se erguesse como uma torre de vigília
de seus próprios personagens. Não é à toa que vemos constantemente
imagens panorâmicas do topo da Torre Eiffel, por exemplo.
O que se passa fora da zona de vigília do parque? Do lado externo do World Park, algo diferente se sucede. Logo nos créditos iniciais,
um mendigo percorre a margem de um grande lago, que isola o parque
temático de qualquer intervenção externa. O mendigo para e olha para a
câmera. Ao longe, avistamos a cópia da Torre Eiffel (Fig. 3). Sabemos
que ele jamais terá acesso àquele mundo de simulacros do parque. Da
mesma forma que Tao e Taisheng jamais sairão de Pequim.
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Figura 03 – O mendigo olha para a câmera

Contudo, os protagonistas reinventam seus espaços de existência, a partir da busca por uma espécie de exílio utópico. De alguma
forma, aquilo que parte de um desejo íntimo dos personagens acaba se
materializando no filme, principalmente durante as sequências que inserem animação em flash (Fig. 4), cujos dispositivos são as mensagens
de celular enviadas de um personagem a outro, providenciando encontros, momentos ou instantes de felicidade. A utopia é física, imanente,
vivenciada, enquanto dinâmica de cena. Tais inserts animados revelam
novos mundos imaginados, rotas de fugas outras, catapultadas por redes digitais de informação. É uma experiência intensa possível como
espaço virtual que se atualiza.

Figura 04 – Animações como criadoras de novos
espaços de existência
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Mais uma vez, não interessa a Jia Zhang-ke o registro ou a contemplação de um real. Tais intervenções gráficas na imagem são recorrentes em outros filmes do diretor. O mesmo acontece no longa-metragem posterior a O Mundo, Em Busca da Vida (Still Life), de 2006, que
insere a decolagem de um edifício inteiro em computação gráfica ou o
sobrevoo de um disco voador no céu cinzento de Shanxi, para dar conta
da transformação pela qual a região passava na época da construção da
usina hidrelétrica de Três Gargantas, no rio Yang-tsé. A intervenção na
imagem é aquilo que possibilita a potencialização de uma atmosfera
como acontecimento.
Quando Jia Zhang-ke insere tais animações em momentos pontuais de O Mundo, ele põe em cheque a delimitação de fronteiras, como
forma de produção de novos lugares por vir. Territórios imaginados
com o toque de um celular. Tomando o conceito de comunidades imaginadas de que a pesquisadora Andréa França se apropria, “essas novas
terras não são geográficas, bem entendido, são territórios afetivos, sensíveis, novos mapas de pertencimento e aflição translocais” (FRANÇA
apud MASCARELLO, 2007, p.398).
Qual o lugar do personagem neste entrelugar imaginado? Percebe-se que há sempre movimento. Vestida de aeromoça, Tao sobrevoa
a cidade como uma heroína. Montado em seu cavalo, Taisheng galopa
em velocidade. Aqui Zhang-ke apropria-se de uma das notas bressonianas de que “a visão do movimento dá felicidade” (BRESSON, 2005,
p.60). Há um deslocamento para um lugar que atravessa os corpos dos
personagens e que nem eles mesmos conseguem discernir qual é.
Ao explorar tais territórios sentimentais por meio dos aparatos
tecnológicos – a referência também inclui a cena em que Tao e Taisheng posam para um voo num tapete mágico eletrônico –, o cineasta
chinês encontra nestas estratégias uma maneira estética de olhar e sentir o mundo, que compõe um cinema de resistência. O Mundo não é a
expressão representacional de territórios à margem da ordem do capitalismo global, tampouco se resume a uma crítica à globalização, como
muitos insinuam, mas a abertura de novas sensibilidades que rompem
com esquemas mecanizados de percepção. “É uma nova cartografia que
aparece nesse cinema, uma outra espacialidade cinematográfica, feita
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de dispersões, deslocamentos, nomadismo” (FRANÇA apud MASCARELLO, 2007, p.397-398).
Há algo em O Mundo que não é da ordem de uma correspondência, mas que se faz enquanto zona de indistinção. O que dizer do planosequência do banheiro da boate que parte do vômito de uma moça ao choro de Tao ao ver Anna? Como explicar aquele sofá que queima do lado de
fora da janela que Taischeng avista? O que acontece ali naquele momento
em que Tao, vestida de noiva, caminha na direção do jorro de um chafariz
que nos surpreende ao fundo da imagem? Ou com aquela moça que todas
as manhãs procura Erxiao com um copo vazio a ser preenchido com chá?
Não conseguimos encontrar palavras que descrevam o que na
imagem permanece em suspenso e que possibilita o desaguar de um
personagem a outro, de um bloco de sensações a outro. Jia Zhang-ke
é herdeiro de Ozu, Bresson e Antonioni. De Ozu, abarcou os momentos singulares de silêncio, que se intercalam aos ruídos. De Antonioni,
soube comungar de uma sensibilidade epidérmica com os espaços filmados. De Bresson, aprendeu a habituar o público a adivinhar o tudo
do qual somente lhe damos uma parte. Tao e Taisheng estão mortos ou
é apenas o começo? Só nos resta adivinhar.
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A FOTOGRAFIA E SUAS
POSSIBILIDADES DE LEITURA:

UM ÁLBUM DE UMA CIDADE – VISÕES
FORTALEZA DE 1908
Kallil Nogueira1

RESUMO – Um álbum de fotografias cheio de recordações de uma
cidade que em parte já não existe mais e junto com ela uma série de
vivências e realidades também sumiram. Por muito tempo a fotografia serviu exatamente para relembrar saudosamente o tempo que não
volta mais e o passado romântico. Desconsiderando por completo as
construções simbólicas e ideológicas que a fotografia estabelece, visto
que é um suporte comunicacional destinado a atender a prerrogativa
de informar a um determinado público o fato apreendido e “montado”
pelo fotógrafo. O Álbum de Vistas do Ceará de 1908 torna-se assim um
valoroso documento revelador do processo de evolução urbana fortalezense e publicizando a faceta citadina construída, mas também, permitindo enxergar nessas afirmações imagéticas uma outra possibilidade de
leitura, menos romântica e “sensorial”.
Palavras-chave: fotografia, Fortaleza, imagem.
ABSTRACT – A photo album full of memories of a city that has in
part no longer exists and with it a range of experiences and realities
also disappeared. For too long the photograph served to remind just
nostalgic time around than last and more romantic. Completely ignoring the symbolic and ideological constructions that picture down because it is a communication medium to take the prerogative to inform
the public as a fact seized and “mounted” by the photographer. The
Album of Views of Ceará in 1908 becomes a value document shows
1
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the process of urban development fortalezense and publicize the city
built side, but also allowing those statements imagery see another opportunity to read, less romantic and “sensory.”
Keywords: photo, Fortaleza, image.
O homem desde sempre produz informações sobre si, seu cotidiano, as pessoas que o cercam, o lugar onde morou ou passou, as ideias
e sonhos que teve e suas vivências. E não foi diferente na alvorada
do século XX, quando a fotografia, filha do século anterior, firmava-se
cada vez mais na sociedade ocidental. Isso acontecia devido ao efeito
provocado sobre os homens, sobre as inúmeras possibilidades de registro da imagem, que tanto serviriam como lembrança saudosa como para
comunicar uma mensagem.
Neste contexto surge uma prática bastante comum às cidades, os
registros de suas “vistas” – sua arquitetura, paisagismo, organização espacial, população e tudo mais que pudesse desenhar sobre aquele suporte fotossensível o estereótipo da urbe. Tais registros muitas vezes eram
vendidos separadamente, como cartões-postais, ou então eram agrupados e publicados sob a forma de álbum, também destinado ao comércio,
com inúmeras intenções, desde fazer conhecida a cidade nas localidades
mais distantes, como em construir, afirmar e publicizar apenas uma das
inúmeras realidades daquele lócus urbano. “A idéia de álbum de cidade
tem como pressuposto a tentativa de apresentar uma síntese, ou seja, um
conjunto articulado daquilo que foi selecionado como representativo dos
grupos e lugares urbanos [...]” (LIMA, 1997, p.19-20).
O mundo havia ficado portátil, como afirma Kossoy:
“O mundo tornou-se de certa forma “familiar” após o advento da
fotografia; o homem passou a ter conhecimento mais preciso e amplo de outras realidades que lhe eram, até aquele momento, transmitidas unicamente pela tradição escrita, verbal e pictórica. Com a
descoberta da fotografia e, mais tarde, com o desenvolvimento da
indústria gráfica, que possibilitou a multiplicação da imagem fotográfica em quantidades cada vez maiores através da via impressa,
iniciou-se um novo processo de conhecimento do mundo, porém de
um mundo em detalhe, posto que fragmentário em termos visuais e,
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portanto, contextuais. [...] Microaspectos do mundo passaram a ser
cada vez mais conhecidos através de sua representação. O mundo
[...] se viu, aos poucos, substituído por sua imagem fotográfica. O
mundo tornou-se, assim, portátil e ilustrado”. (2003, p. 26-27).

A fotografia, assim, insere uma nova prática de percepção da realidade pelos homens. Estes enxergam na imagem fotográfica um novo
veículo pelo qual era possível divulgar mensagens diretas, afirmações
comprovadas pela fidedignidade oferecida por aquele suporte. E isso
foi possível, porque neste primeiro momento, a fotografia era tida como
o “espelho do real”.
Esse discurso já está colocado por inteiro desde o início do século
XIX (sabe-se que o nascimento da prática fotográfica foi acompanhado de imediato por um número impressionante de discursos de
escolta). Embora comportasse declarações muitas vezes contraditórias e até polêmicas – ora de um pessimismo obscuro, ora francamente
entusiastas –, o conjunto de todas essas discussões, de toda essa geral bastante comum: quer se seja contra, quer a favor, a fotografia
nelas é considerada como a imitação mais perfeita da realidade.
E, de sua própria natureza técnica, de seu procedimento mecânico,
que permite fazer aparecer uma imagem de maneira “automática”,
“objetiva”, quase “natural” (segundo tão-somente as leis da ótica
e da química), sem que a mão do artista intervenha diretamente.
(DUBOIS, 2003,p.27).

Com isso, a fotografia, assume um importante papel nesta sociedade, pois se acreditava na “qualidade” não contestadora das imagens
produzidas por essa tecnologia. A fotografia mostrava, afirmava, reconhecia e apresentava aos olhos dos receptores a mensagem visual capturada pelo fotógrafo, e esse como profissional contratado por alguém,
fotografava apenas o que seu cliente desejava perpetuar e informar.
“[...] O fotógrafo estava a serviço de seus clientes, deles dependia para
a sua sobrevivência, e em função disso utilizava de todos os recursos
“interpretativos” para satisfazer as expectativas de seus clientes”.
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“[...] Desde cedo os governos, assim como as grandes empresas comerciais, requerem a presença do fotógrafo para que este documentasse seus feitos, suas realizações. As paisagens das áreas urbanas
e do campo, a natureza, os “tipos” humanos em seu habitat natural,
os conflitos sociais e as guerras foram registrados pela fotografia;
melhor dizendo: nem todos os fatos, ou apenas os que interessavam para determinados grupos, num dado momento, o foram [...]”
(KOSSOY, 2003, p.111-112)

Os registros, deste modo, são cheios de intenções e “manipulações”, contudo, não se deve cair em questões e interpretações maniqueístas. A imagem fotográfica é resultado de um processo longo de capturação da “realidade”, e não se refere aqui aos aspectos físico-químicos,
e sim aqueles partindo desde o indivíduo contratante do fotógrafo, até
o receptor que enxerga naquela fotografia um índice do ambiente retratado, sublimando muitas vezes aquela construção, onde se levou em
consideração o melhor ângulo, luz, espaço e contexto.
Isso não significa menosprezar a imagem, pois naquilo em que
está explícito se pode compreender toda uma conjuntura maior, com
suas relações de poder e desenho da realidade almejada.
A fotografia impõe-se como um instrumento valoroso na pesquisa social, pois:
“[...] comunica por meio de mensagens não verbais, cujo signo
construtivo é a imagem. Portanto, sendo a produção da imagem um
trabalho humano de comunicação, pauta-se, enquanto tal, em códigos convencionalizados socialmente, possuindo um caráter conotativo que remete às formas de ser e agir do contexto no qual estão inseridas como mensagens” (CIAVATTA, ALVES, 2004, p.27-28).

Assim, cada fotografia é filha de seu tempo, de sua década. Ela explicita os anseios e as mensagens visuais desse momento histórico, fazendo valer em muitos casos as ideologias de uma determinada classe social,
que encontrou na fotografia um instrumento comunicacional relevante.
“A fotografia deve ser considerada produto cultural, fruto de trabalho social de produção sígnica. Neste sentido, toda a produção
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da mensagem fotográfica está associada aos meios técnicos de
produção cultural. Dentro desta perspectiva, a fotografia pode, por
um lado contribuir para a veiculação de novos comportamentos e
representações da classe que possui o controle de tais meios, e, por
outro, atuar como eficiente forma de controle social, por intermédio
da educação do olhar”. (MAUAD, 2004, p.27)

Esse duplo papel assumido pela fotografia foi de enorme valia
para os grupos detentores do poder econômico e político de Fortaleza
na década de 10 do século XX. Nesse período, a capital cearense, assim
como inúmeras outras cidades brasileiras, passava por uma remodelação
urbana que permeava vários níveis daquela sociedade. Não se restringia
apenas a uma reforma arquitetônica, de urbanização, melhorias e embelezamento citadino e, sim, uma transformação mais profunda, onde se
condenava todo o passado colonial e isso ia desde os antigos casarões até
os hábitos e costumes arraigados há anos no seio da população.
Tal urbanização foi copiada da cidade de Paris, que firmara-se
como a metrópole símbolo de beleza, modernidade, assepsia e civilidade. A urbe da Belle Époque. Período que
“[...] se caracteriza pela expressão do grande entusiasmo advindo da
sociedade capitalista nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, momento em que se notabilizaram as conquistas
materiais e tecnológicas, ampliaram-se as redes de comercialização
e foram incorporadas à dinâmica da economia internacional vastas
áreas do globo antes isoladas. Época marcada pela crença de que o
progresso material possibilitaria equacionar tecnicamente todos os
problemas da humanidade.
Nesse contexto, as cidades assumiram redobrado valor como locus da atividade civilizatória, espaço privilegiado para usufruir o
conforto material e contemplar as inovações introduzidas pela modernidade, Para isso, as cidade precisavam renovar suas feições de
modo a se mostrarem modernas, progressistas e civilizadas. As cidades modernizadas constituíram então a maior expressão do progresso material e civilizatório de um período que se convencionou
a chamar de Belle Époque” (FOLLIS, 2004, p.15).
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No furor desse progresso não bastava querer ser moderno, tinha-se
que tornar moderno ou pelo menos se passar por moderno. E que melhor
instrumento para comunicar aos olhos estrangeiros e educar os residentes da terra de Alencar, senão a fotografia? Contudo havia um problema,
a impressão de imagens em periódicos e revistas deste tempo deixava
a desejar, perdia-se a pouca qualidade conseguida por essa tecnologia
iniciante. A solução encontrada foi organizar essas imagens das vistas da
nova cidade e publicá-las em forma de um album, de uma forma mais
bem cuidada e com um papel de qualidade relativamente melhor.
Assim surge o album, instrumento de publicidade destas reformas, de propagação do ideário moderno. Fortaleza agora se fazia vista
aonde aquela publicação chegasse e se mostrava no seu “melhor aspecto parisiense” como afirma Ponte:
“Em 1908 um álbum com fotografias de Fortaleza circulava pela
Cidade. Para gáudio dos agentes locais da modernização urbana, o
livro, confeccionado em papel nobre, trazia 160 estampas de tudo
o que representava o aformoseamento e o progresso da Capital no
começo do século: praças recém-modeladas, jardins públicos, ruas
alinhadas com bondes, transeuntes, sobrados e estabelecimentos comerciais, Passeio Público e Parque da Liberdade e seus elegantes freqüentadores, estação Central Ferroviária, mansões, fachadas art-nouveau, cafés, templos, escolas, porto, praias, lagos etc”. (1999, p.131)

A cidade é apresentada cheia de simbolismos, onde o público
pudesse identificar os ícones constituidores do espaço oficial.
“Pela sua própria natureza, o álbum de cidade se constrói sob a tensão do binômio totalidade/exclusão, ou seja, a dupla necessidade de
apresentar todos os elementos constitutivos da cidade, oferecendo
um síntese, e ocultar aqueles que comprometem as premissas sobre
as quais estão ancoradas as imagens” (LIMA, 1997, p.109).

Assim, esta publicação não é apenas uma coleção de fotografias
e, sim, um instrumento de comunicação, que se vale da imagem e de sua
linguagem para construir um sentido maior. De transmitir uma informação ancorada na prerrogativa de fidedignidade da fotografia. “Cap-
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turado o real”, não se poderia questioná-lo. Entretanto, abre-se uma
prerrogativa, qual a intenção do registro de “real”. É nesse sentindo que
esta publicação torna-se uma fonte valorosa na compreensão do uso da
imagem, pois foi com ela que firmou-se e perpetuou-se uma visão de
uma cidade homogeneizada, uma Paris menor.

Figura 01 - Praça Marquês do Herval, 1908. Fonte: Acervo do MIS.

Vejamos as duas fotografias acima, ambas tiradas no Passeio Público. A imagem do canto direito retrata a família do senhor Henrique
Jorge, figura proeminente na sociedade cearense da época. Mas nos
pautemos apenas na descrição da imagem e de seu contexto. Vemos
uma família nuclear, todos elegantemente vestidos e posicionados em
um dos bancos estilo art nouveau do Passeio Público, no pavimento
superior, a chamada Avenida Caio Prado, destinada às elites locais do
período. Mais ao fundo é possível identificar o outro plano da praça
reservado às camadas médias e, por fim, a vegetação e o oceano.
A imagem, por si só, não revela muita coisa além disso. Contudo,
por que uma fotografia de um grupo específico de indivíduos estaria
inserida em um álbum destinado a publicizar a cidade de Fortaleza?
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Vale lembrar que naquele período havia grande interesse e desejo de
assumir uma identidade nova condizente com a realidade republicana e deixar para trás todo o colonialismo. Para tanto, a figura do
cidadão mudara, os homens se vestem e portam à maneira inglesa, e
as mulheres à francesa. O espaço público também assume um outro
papel, o de se fazer visto, de sociabilizações com os da mesma classe,
e nada mais conveniente para tais encontros que um ambiente projetado para tanto – o Passeio Público, que possuía três patamares, cada
um destinado a uma classe social.
“Em 1888 o Presidente Caio Prado mandou construir a avenida, que
tomou o seu nome, com vista ampla para o mar. Arborização adequada,
jarros caros e estátuas de deuses gregos ornavam-no maravilhosamente. Depois foi preparado o 2° plano e, logo em seguida, o 1° ao nível da
praia, também ricamente decorado de motivos artísticos.
Ficou assim o Passeio Público a centralizar as diversões e a elegância citadina. Tudo convergia para ali: a gente mais modesta
passeando vaivém pela avenida Mororó e haute-gomme na Caio
Prado, numa perfeita e espontânea separação. A classe mais baixa
ficava na Carapinima. Ostentação de vestidos e de graça feminil.
Dandismo masculino à altura do ambiente da mais indiscutível
distinção social”. (GIRÃO, 1979, p. 148).

Assim, quando se deseja mostrar “a população” local daquele
tempo, insere-se uma imagem de uma família de posses, bem-vestida e
frequentadora de ambientes sociais elevados, seguidores do ideal modernizante da época e que tornam-se com isso um exemplo a ser seguido.
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Figura 02 - Rua Major Facundo, 1908. Fonte: acervo do MIS.

Aqui registrou-se a rua Major Facundo. Nota-se os casarões alinhados, os postes de iluminação pública, a rua alargada e calçada e ao
fundo uns poucos transeuntes. A vista valoriza a parte arquitetônica da
cidade, com os prédios bem cuidados e ornamentados, as ruas alargadas respeitam o “traçado xadrez” tão em voga em Paris, não se enxerga
sujeira na rua e nem concentração de pessoas.
A fotografia obedece a intenção de mostrar a ala da cidade mais
aformoseada e em consonância com os ideais modernizantes, assépticos e civilizados assumidos pelas cidades.
[...] nos álbuns do início do século, as ruas e avenidas são valorizadas como tema da circulação urbana. A importância da via pública
como coisa física, espacial é atestada pelo destaque da pavimentação, do alinhamento e dos trilhos de bonde em primeiro plano
aproximado. Pessoas e veículos, cem como edificações são complementos que não chegam a obliterar a concretude quase palpável do
espaço viário (LIMA, 1997, p.154).

A fotografia privilegia o comprimento e a largura da rua, transmitindo a impressão da mesma ser extremamente longilínea e ampla.
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Características da infraestrutura, como o calçamento e a iluminação pública, fazem-se presentes juntamente com o registro dos prédios e de
sua arquitetura similar.

Figura 03 - Café do Comércio na Praça do Ferreira, 1908. Fonte: acervo do MIS.

Na imagem em questão tem-se o Café do Comércio, localizado
na Praça do Ferreira. Nesta praça havia outros três cafés, cada um erguido nas quinas do logradouro. Eram nesses ambientes que intelectuais
e transeuntes costumavam ir para conversar e informar-se sobre as novidades e modas. Percebe-se que o enquadramento utilizado registra o
prédio em sua totalidade e também boa parte da rua e da praça.
Note o estilo europeizado do café – telhas inclinadas e arquitetura
art nouveau. Além disso, é possível notarmos os ícones de modernidade
da época presentes na imagem – o automóvel, a iluminação pública, as
ruas calçadas e os bondes de tração animal repletos de passageiros.
É perceptível também o alargamento da rua e sua forma retilínea,
cruzada por outra rua também larga e retilínea formando o traçado xadrez das ruas.
Nesse ambiente é possível encontrar representações humanas,
grupos de pessoas fotografadas juntamente com os prédios. A ideia era
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possivelmente demonstrar um lugar de grande movimento e de encontro rotineiro dos fortalezenses. Entretanto, não é possível identificar
nenhuma das pessoas da fotografia, a não ser que em sua maioria são
homens trajando terno e chapéu. Lima (1997) descreve:
O tipo urbano, assim, define-se nesse período como transeunte
adulto e do sexo masculino. O cidadão urbano anônimo, sempre
em movimento, qualificando a massa em trânsito [...] (p.116-117)

Para a realização das imagens é provável que o fotógrafo tenha se
posicionado a certa distância do prédio, com intuito de captá-lo em sua
totalidade, bem como o contexto ao seu redor – a praça. Novamente é
possível observar a infraestrutura da cidade, tema recorrente na maioria
das imagens deste Álbum de Vistas: trilhos dos bondes, iluminação pública, paisagismo e calçamento das ruas.
Nada é fotografado por acaso, até a presença de um maior contingente de pessoas é focalizado passando uma ideia de um corpo só, de
uma homogeneidade, mascara-se a pobreza da população local.

Figura 04 - Praça Marquês do Herval, 1908. Fonte: acervo do MIS.
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Aqui encontramos a Praça Marquês do Herval, remodelada, ajardinada e decorada de acordo com o paisagismo da época. As praças e
os jardins eram locais onde se podiam perceber a ação organizadora
do homem sobre a natureza, com o intuito de configurá-la para os seus
passeios e encontros.
Na fotografia é possível avistar a variação das espécies de plantas,
também se consegue notar a influência dos jardins franceses devido à
estética adotada, a presença de esculturas – valorização da arte clássica–,
além da limpeza do local e dos postes de iluminação pública.
Todos esses registros passeiam por uma urbe emergente mostrando um estilo de vida regrado e próximo ao encontrado em Paris
ou Londres. Há nas imagens uma uniformidade, uma homogeneidade,
refletidas nas ruas, nas casas, nos projetos paisagísticos, no modo de
vestir, nas praças e cafés e até mesmo nos indivíduos capturados pela
lente da máquina. Mas toda essa exposição gera perguntas e dúvidas
acerca do desenho da outra cidade: a não oficial e não projetada.
O discurso balizador desta tecnologia de registros era o fato da
verossimilhança com a realidade, o mundo exterior estava representado
tal qual nos retratos e vice-versa. Não se discutia a subjetividade e a
“montagem” das vistas, se não estava representado na película, talvez
nem existisse. Assim, com o intuito de calar e fazer esquecer os aspectos de um mundo contraditório e aquém daquele europeu, os idealizadores das vistas cearenses delineavam e desenhavam previamente o
percurso imagético. São logradouros, pessoas e modos de vida específicos a serem eternizados e divulgados de maneira propagandista do
posicionamento de Fortaleza como um centro moderno, em amplo desenvolvimento, onde a ordem reinava em função do progresso.
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CULTURA DE MODA:

OS NOVOS VALORES DO ESTILISTA
Tassiane Oliveira1

RESUMO – Ao assumir o estilista como o centro da criação de vestuário
em larga escala, a compreensão do novo profissional que foi moldado
pelo curso da história da moda só é completa ao investigar quais foram os processos que ao longo dos anos foram determinando os requisitos essenciais do criador contemporâneo de moda. Além de revisar
a passagem do artesanal ao industrial, analisando a cultura de moda
inserida no contexto da exaltação do prêt-à-porter e o obsoletismo da
alta costura, este artigo destaca as principais habilidades que o estilista lança mão ao desenhar uma coleção: o design gráfico tornou-se uma
ferramenta que agiliza o processo de criação e desenvolvimento, pois
simula cores, estampas e até mesmo uma peça pronta, diminuindo
erros e o tempo de criação. Os principais aparatos que a computação
gráfica e os sistemas CAD/CAM proporcionam ao estilista serão citados e analisados neste artigo.
Palavras-chave: moda, design gráfico, cultura.
ABSTRAC – By taking the designer as the center of the large scale
clothing creation, understanding the new professional that was shaped
by the course of fashion history is only complete when we investigate
which were the cases that over the years were determining the essential requirements of the fashion contemporary creator. In addition to
reviewing the transition from craft to industrial, examining the culture
of fashion inserted in the exaltation of prêt-à-porter and decline of hau-
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te couture, this paper highlights the main skills that the designer uses
when designing a collection: the graphic design has become a tool that
speeds up the process of creating and developing by simulating colors,
prints and even a clothe, reducing creation errors and time. The main
devices that the graphic computer and CAD/CAM systems provide the
stylist will be cited and analyzed in this paper.
Keywords: fashion, graphic design, culture.

1 INTRODUÇÃO
A moda não existiu sempre e não é um fenômeno que é inerente à
vida social do homem. Durante a maior parte da história da humanidade a
moda não esteve presente e a vida coletiva se desenvolveu sem culto das
novidades (LIPOVETSKY, 1989). No entanto, este fenômeno moderno
que começou em meados do século XIV, marca momentos importantes e
acompanha o fluxo histórico da política e da economia da sociedade moderna ocidental desde que nasceu. O que se entende por moda é que é um
fenômeno efêmero, por vezes cíclico, oscilante e que se aplica em várias
áreas como arquitetura, arte, vestuário, automobilística etc.
O termo correto para se definir o conjunto de informações culturais relativas ao vestuário de uma determinada sociedade ou de um
dado período histórico é a indumentária. Por ela tornava-se possível
sugerir a classe social, período histórico, religião e localização geográfica de uma pessoa, num processo de associação semiótica de interpretar os costumes como símbolos e signos (JONES, 2005). Por
exemplo, na Idade Média corantes de cores violáceas e lilases eram
raros e, portanto, caros, o que explica porque era a cor predominante
entre as roupas da nobreza e clero. Isto se aplica também no inverso:
a classe mais baixa era vestida geralmente com cores menos vibrantes
e mais orgânicas, devido à facilidade de encontrar esses corantes. Até
as tramas dos tecidos eram definitivas ao associar um tecido a uma
classe social: jacquards em fios metálicos de teceduras complexas
eram mais caros que a tradicional trama comum em fios grosseiros de
algodão sem tingimento feitos em teares manuais.
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A moda como fenômeno participa de várias áreas, mas é principalmente associada ao têxtil e seus segmentos (decoração, estofados, cama,
mesa, banho, vestuário etc.) sendo que dentre eles o vestuário assume a
principal veia que fortalece os estudos sobre a moda, suas causas, sua
estrutura e suas consequências. É no vestuário que se vê de forma mais
clara a evolução da moda, no tocante ao processo de sua inserção na
sociedade moderna. “... o vestuário é por excelência a esfera apropriada
para desfazer o mais exatamente possível a meada do sistema da moda...”
(LIPOVETSKY: 24). O foco deste estudo é analisar o estilista inserido
dentro deste segmento: a criação de roupas.

2 DO SOB MEDIDA À LARGA ESCALA
Segundo Lipovetsky (1989), foi ao longo da metade do século
XIX que a moda, no sentido moderno do termo, instalou-se. De lá
para cá a moda se adaptou, mas sempre manteve sua essência de metamorfoses regulares. A história que levou a indústria de vestuário, que
está inserida na indústria têxtil, a estar no patamar de grandeza que ela
se encontra hoje se confunde com a introdução do sistema industrial
na sociedade moderna.
A partir do século XVIII, mas antes da implantação do sistema
industrial e até mesmo algum tempo depois de sua chegada, a costura
e a alta costura eram imponentes e muito presentes, imperiosas no desejo do consumidor pelas roupas feitas sob medida, mas que levavam
um maior tempo e muitos insumos. Os alfaiates e costureiros tinham
completo domínio sobre todo o processo: modelavam, costuravam e
finalizavam as peças. A haute couture (alta costura em francês) “está
edificada sobre o prestígio e o sucesso das peças únicas, sob medida
e finalizadas à mão, vendidas a um público abastado e socialmente
versátil.” (JONES: 39)
Tendo por premissa a exclusividade nos modelos e a imponência em tecidos e custos, grandes estilistas da alta costura foram os responsáveis por radicais mudanças na indumentária dos séculos XVIII
e XIX, que viriam a refletir no que vestimos hoje. A estilista Chanel,
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da maison francesa de nome homônimo, ficou famosa não só por desvincular a silhueta feminina dos apertados espartilhos ao introduzir
trajes da indumentária masculina, como calças e terninhos, no guarda
roupa da mulher, e sim por este ato estar diretamente relacionado com
os ideais libertários e emancipadores que as mulheres buscavam no
período, por volta da década de 1930.
Nem mesmo toda a força que as casas de alta costura tinham em
meados do século XIX fez com que ela se sustentasse ao dar de frente
com a concorrência do preço e rapidez do atacado, que resultou na
perda de terreno das maisons de alta costura para as butiques do prêtà-porter, o novo estilo de venda que consagraria grandes nomes da
moda. O new look do estilista de alta costura Dior, que ficou em voga
na França em 1947, após o período de recessão da Segunda Guerra,
sugeriu às mulheres uma cintura marcada pelo efeito de saias amplas
e rodadas com jaquetas de ombros estruturados. O pragmatismo da
indústria americana na época não conseguiu segurar a força da imprensa profissional de moda que destacava Dior como valorizador da
forma feminina e então adaptou o vestido Diorama, que levava cerca de vinte metros de lã, tinha enchimento, entretela, pregas, avesso
tão trabalhado como o direito, custando 450 dólares, e criou a linha
Paris-Arkansas, que vendia vestidos a 20 dólares substituindo tecidos
nobres por raiom, fazendo os enchimentos e forros em prensas automáticas (VINCENT-RICARD, 1989). E assim a indústria encontrava
saídas para adaptar os desejos consumistas por modelos de estilistas
famosos em vendas certeiras.
Se antes a indústria clonava as novidades recém-criadas da altacostura, simplesmente adaptando-as ao seu objetivo, após algum tempo
as coleções passaram a ser antecipadas em no mínimo seis meses, devido à grande quantidade de insumos que a produção em massa requer e
o tempo que leva para se criar as coleções que contêm muitos modelos
diferentes de roupas. Assim, foi necessário que o atacado investisse na
força criativa se quisesse bons resultados de venda. Muitas casas de
costura contrataram “jovens estilistas com ‘atitude’ para renovar sua
imagem – por exemplo, John Galliano na Dior” (JONES: 39). As marcas de luxo lançaram linhas de demi couture e prêt-à-porter que eram
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associadas ao valor da assinatura da marca principal e proporcionavam
maior retorno financeiro, como exemplo a Versus da Versace e a Miu
Miu da Prada. Hoje as grandes casas de costura ainda existem, mas para
um público ainda mais restrito, com desfiles com convites disputados e
sempre antes do calendário dos desfiles do prêt-à-porter.
O processo de artigos vestuário tomou um rumo massificado
que contava com uma premissa: “criar prêt-à-porter em larga escala,
com informação de moda e ótima relação custo-benefício.” (HERCHCOVITCH: 62). Os tamanhos foram padronizados pela média ergonômica das pessoas e os ajustes ou customização das roupas foram
ficando cada vez mais obsoletos. Vincent-Ricard (1989) afirma que de
repente o “gosto” não se viu mais reservado a uma classe privilegiada,
tornou-se acessível a um número maior de pessoas, a estética industrial era um princípio da democratização.
A cultura que envolve o processo de produção e comercialização
de roupas é mais do que a simples reprodução de um modelo consagrado de repetição de etapas até o produto final estar disponível nas
vitrines. O ciclo da moda abrange o laço entre o consumidor, o objeto
de consumo e seu criador, que a cada estação, é reforçado por um diferente nó, ou seja, embora o processo de confecção de roupas seja cíclico
e repetitivo, as tendências são efêmeras e inconstantes. “O produto da
indústria de moda não se reduz a um item do vestuário (roupa e acessórios) por incorporar valores estéticos e simbólicos” (KELLER, 2007:
17). A preocupação com o trio preço-qualidade-entrega não pode deixar
que a busca pelos valores estéticos seja deturpada, pois no mercado de
moda competitivo ele não é diferencial, e, sim, prioridade.

3 ARTISTA OU DESIGNER
Quando se tem a ideia de que o valor que diferencia as confecções que sempre trabalham em cima de tendências de moda que estão
ao alcance de todas elas é na verdade a maior preocupação com o
belo, a estética e não a funcionalidade ou praticidade do produto, pois
isso está atrelado à exigência primordial e não diferencial, é que se dá
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conta de que a criação passa a ser a cabeça da confecção de vestuário.
“O estilo, como valor agregado ao produto, faz seu papel e mostra-se
vitorioso.” (VINCENT-RICARD: 12).
Uma das alternativas dos empresários do setor (têxtil) foi buscar melhor qualidade no produto e nos processos, o que também
significa melhor produtividade e envolve criatividade no desenvolvimento de produtos, melhor qualidade na mão de obra, investimento em tecnologia e aprimoramento em design, dentre outros
fatores (NETO/GUSMÃO, 2006:2).

O industrial tem suas limitações, que têm de ser dribladas com
criatividade. “Em resumo: trazer uma racionalização à indústria, paralelamente a uma forte criatividade, e encontrar conceitos capazes de
integrar criação e método.” (VINCENT-RICARD:13). A confecção
sempre vem trabalhando com a dualidade da antecipação e do imediatismo. É necessário usar tendências universais de moda para começar
a problemática da escolha das cores dois anos antes do produto ser
vendido. E é na etapa da criação que são definidas as cores, as texturas e as formas de toda a coleção, sendo ela o cérebro da confecção,
a cabeça pensante. Dessa forma a indústria passa a assumir o estilista
como papel fundamental em sua engrenagem.
Esse é o papel do criador de moda na indústria: trazer a criatividade, a sensibilidade à tendência e ao estilo, sempre coordenando com
a metodologia de fabricação e organograma rigoroso da confecção. Se
o criador da alta costura era tido como o grande artista que desenhava
modelos sem se preocupar com custos ou limitações de maquinário,
num território onde as realizações não tinham limites e suas criações
eram destinadas a um público restrito e que só acompanhava a moda
de acordo com o lançamento de suas coleções, o estilista que trabalha
dentro de uma confecção tem que aliar a pesquisa de tendências e o design no processo industrial de moda mais democrático, que atende um
mercado mais exigente por estar em contato com várias informações de
moda, seja por meio das outras indústrias ou pela crescente valoração
desse tema em mídias como televisão, revistas, periódicos etc.
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Na verdade, o criador de moda, que muitas vezes é classificado
como artista na criação de roupas, é muito mais do que um mero sintetizador de tendências: ele produz além do objeto palpável o trabalho
imaterial. O foco do estilista hoje é resolver os problemas da cadeia
produtiva de roupas agregando uma assinatura que se projeta como
um estilo único, uma marca, que transcende o simples produto final,
pois este último vai estar ultrapassado em alguns meses após sua venda. Em seu artigo, Keller (2007) afirma que enquanto a roupa é um
produto concreto e tangível, a moda é simbólica e intangível e seu
consumo envolve o desejo pelo novo que alimenta a produção. Ele
completa que se o consumo de vestuário fosse somente para suprir
as necessidades básicas do homem (como proteção contra o frio), a
produção confeccionista cairia drasticamente.
A cultura geral que se tem sobre o trabalho do estilista é reforçada por croquis ilustrados à mão, coloridos ou só em nanquim, com
traços mais do que estilizados que são mostrados em livros, revistas e
publicações sobre grandes estilistas. Esse tipo de trabalho estrutura o
pensamento de que a profissão do estilista é tão glamourizada quanto
seus traços elaborados no papel. “Na realidade, tudo isso ficou num
passado cada vez mais distante, mesmo na alta-costura francesa e em
sua intocável fábrica encantada” (HERCHCOVITCH: 57). Há muitos
clichês que estereotipam o estilista como profissional temperamental
e como gênio pertencente ao campo das artes. Alguns personagens da
história da moda brasileira, como Dener Pamplona e seu contemporâneo Clodovil Hernandez, ambos consagrados estilistas em São Paulo
na década de 1970, são conhecidos por sua personalidade forte e por
serem opiniosos mais do que seus legados para a moda brasileira.
Croquis elaborados ainda têm grande valor artístico como ilustrações e isto é reconhecido, mas antes de tudo o profissional que
se dispõe a trabalhar não em seu próprio atelier atendendo a quem
desejar, e sim inserido numa rede industrial que atende aos desejos
do mercado e fala uma mesma linguagem, tem que se adaptar à carga
horária da criação industrial e fazer uma moda criativa e vendável.
Quando Herchcovitch (2007) fala em seu livro que o croqui artístico
acabou, ele se refere à maneira antiga de se pensar e fazer moda, onde
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o estilista ficava ilhado de todo o processo produtivo e não imerso dentro do industrial, agregando seu conhecimento e sua pesquisa criativa
às soluções necessárias aos problemas de escolhas de formas e modelagens de uma coleção de roupas.
O profissional que trabalha numa equipe de desenvolvimento de
produto em uma confecção pode lançar mão de esboços e rabiscos no
papel, mas ele sabe que é importante um desenho mais detalhado para
que possa facilitar a leitura e a tranformação em produto pelos outros
profissionais do desenvolvimento. Fábia Berseck, ex-assistente de Alexandre Herchcovitch e hoje exímia estilista, por exemplo, apesar de
grande ilustradora, quando está desenvolvendo sua coleção, lança mão
do desenho técnico, pois tem conhecimento de que ele é acoplado a
uma ampla ficha técnica para facilitar o trabalho da modelista, que, a
partir daí, vai traduzir e saber onde determinar com exatidão a bainha,
o decote, o comprimento etc. e passar o desenvolvimento adiante para
seguir as outras etapas até sua conclusão.
Jones (2005) afirma que a essência do desenho técnico, ou de
especificação, é comunicar, sendo ele uma linguagem internacional e
que deve conter as medidas e cada detalhe mostrado na sua proporção.
O estilista pode fazê-lo à mão, mas hoje o uso de programas de computador para desenhos vetoriais permite maior precisão. A ficha técnica
deve conter todas as informações do produto, além do desenho técnico:
o tecido utilizado, localização das costuras (e em que máquinas elas
devem ser feitas), acabamentos, processos de beneficiamento (como
lavagens em jeans e até em malhas), cores, indicação da modelagem e
tudo o que for importante para deixar amarrado o projeto do criador ao
produto palpável que é o resultado final.
Os elementos de design estão bem próximos do processo de
criação na moda e isso não é somente pela inserção da palavra “designer” para nomear o profissional de criação de moda e sim porque
o design, como conceito, determina uma”atividade projetual”, de planejamento, de estudo das características exteriores como as necessidades dos consumidores. As denominações para o profissional de
moda podem ser tanto estilista como designer de moda, e na verdade
a diferença morfológica destas não interfere na verdadeira atividade
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Figura 01 - Croquis artísticos em nanquim de 1957
(à esquerda o vestido-trapézio de Yves Saint Laurent
e à direita o vestido-túnica de Balenciaga): o traço
mostra apenas o estilo e o caimento das peças, mas
nenhuma indicação técnica.

do profissional. “Se considerarmos que tanto estilista como designer
de moda poderiam ser a tradução para fashion designer, então não
deveria existir uma diferenciação na compreensão entre ambos os
termos.” (CHRISTO: 30)
Apesar disto, é inerente à noção da palavra estilista seu relacionamento como campo da arte e a palavra designer, por sua vez, ao campo do design e à indústria, e consequentemente de todos os fatores que
envolvem a produção de um objeto inserido no contexto do mercado. O
estilista, portanto, seria mais assemelhado ao criador livre e desvinculado das questões que envolvem o mercado, criando peças únicas.
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Contudo, estas discussões sobre os termos que envolvem arte
e design em moda são somente divergências taxionômicas de termos
de áreas afins que apontam para as mesmas definições: a existência
do profissional que proporciona soluções com criatividade dentro da
metódica cadeia de confecção, somando gosto e estilo ao produto lançando mão da liberdade artística e elementos de design para agregar
esses valores de forma concisa à criação de moda.

Figura 02 – Desenho técnico de um trench coat: as
indicações de costuras, aviamentos e medidas estão presentes.

4 O DESIGN GRÁFICO E PROCESSO DE CRIAÇÃO DE ROUPAS
A busca pela melhoria no processo produtivo do setor de confecção de vestuário tem relação direta com a introdução dos sistemas de computação digital que auxiliam a indústria da confecção a
alcançar seus objetivos almejados. Segundo Neto e Gusmão (2006)
“o principal avanço neste setor foi a utilização da tecnologia CAD/
CAM, tanto nas fases de concepção do desenho, como na preparação
e execução do corte de tecidos.”
Apesar de um prazo relativamente longo de vinte e quatro meses em média, o processo industrial de moda é composto por muitas
etapas, sendo que o tempo se torna apertado para assumir possíveis
erros. Os criadores de moda, que estão sempre em constante pesquisa
e estudo, além de acompanhar as novas tendências têm de se espe-
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cializar e aprender os novos sistemas de computação que hoje têm
relação de extrema importância na indústria. Segundo Jones (2005),
os sistemas chamados CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided manufacturing), a partir dos anos 1980, foram incorporados
ao sistema da indústria de moda de tal forma que não somente organizam e aceleram o processo de criação, mas também operam máquinas,
como teares e instrumentos de corte a laser.
Os CAD/CAM ajudam o profissional a ter maior controle sobre
o resultado final do produto, mesmo na etapa anterior à prototipia. No
caso de um designer têxtil, softwares simulam a tecedura de fibras
com diferentes torções e diâmetros, criando os padrões desejados e já
fornecendo as especificações que o tecido teria se estivesse em linha
de produção (como a gramatura e rendimento). Já para o criador do
produto final, por exemplo, o estilista, os sistemas CAD/CAM ajudam
da mesma forma: mesmo fazendo um esboço inicial em papel, é imprescindível o desenho técnico para as especificações de tamanho, modelagem e localização das costuras, o que resulta na simulação da peça
pronta com o cálculo dos insumos (tecido, linhas, etiquetas, aviamentos, técnicas de lavagem, estamparia e beneficiamento etc.) e o preço
que a peça terá para o consumidor final, além de uma prévia do resultado esperado, antes mesmo do primeiro protótipo. “Sem falar na garantia de aumentar sua margem de acerto e a roupa ficar pronta tal qual
o desenho, como você imaginou, e seguindo uma previsão de custos.”
(HERCHCOVITCH: 2007, 59). No livro Fashion Design Manual do
Estilista, Jones (2005) diz que protótipos virtuais e tridimensionais economizam trabalho e dinheiro e permitem que os estilistas e os comerciantes trabalhem em conjunto e em antecipação do ciclo de vendas. A
indústria e o mercado passaram a exigir, portanto, que essa integração
com a informática e os softwares seja refletida nos profissionais que
integram o quadro deste setor.
O estilista contemporâneo não só precisa ter noções de administração, gestão e economia, mas também design. “O que o mercado espera (e mais do que isso, exige!) de um bom profissional hoje é que ele
saiba o preço de um botão e entenda todos os processos de confecção de
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uma roupa.” (HERCHCOVITCH: 2007, 58) É raro que as confecções
maiores trabalhem somente com um criador. Hoje é necessário uma
equipe de criação, dada a complexidade do processo criativo que encabeça as primeiras fases da construção do objeto, que é a roupa.
Os programas de computador auxiliam o criador a economizar
tempo em passar para o papel o seu pensamento para o novo objeto e
fora isso, não deixam margens a interpretações mais amplas como no
desenho artístico, “além da possibilidade de criar novos estilos, cuja
criação seria trabalhosa demais em meios manuais” (JONES: 2005, 96).

5 PRINCIPAIS MÉTODOS GRÁFICOS NA MODA
A equipe de criação ou desenvolvimento de produto pode utilizar
vários métodos para compilar a coleção no computador e assim, em equipe,
não deixar de utilizar a mesma linguagem dentro do local de trabalho.
– vetores: mais utilizados em desenhos técnicos por sua precisão
nos traços, “sem contornos irregulares ou borrões, independentemente do tamanho que a imagem for reduzida ou aumentada.”
(JONES: 2005, 97). Os principais programas vetoriais comerciais
são Adobe Illustrator e Corel Draw. Estes programas ainda permitem preenchimento de cores e padronagens aos desenhos, podendo mostrar opções variadas para um mesmo modelo, simular
cores de uma estampa e coordenações de tecidos ou acabamento,
armazenar bibliotecas virtuais de detalhes como costuras, bolsos,
botões, golas etc. fazendo assim com que não seja preciso desenhar cada um destes detalhes novamente cada vez que utilizados.
– bitmaps: as imagens de bitmaps são um conjunto de pixels, o
que implica na imagem ser sensível à resolução. Imagens ampliadas ou reduzidas podem sofrer perda de detalhes importantes.
Os tecidos e aviamentos da coleção podem ser escaneados previamente e utilizados nas ilustrações para se ter uma simulação
perfeita da peça pronta, acrescentando os volumes certos e ajustando a escala. O principal programa comercial de bitmap é o
Adobe Photoshop.
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Essas duas formas de se trabalhar podem ser combinadas para
se ter um aproveitamento maior do que os programas de computador
oferecem. Por exemplo, os tecidos podem ser trazidos em bitmap para
dentro de uma ilustração vetorial e depois novamente levado ao Photoshop para o acabamento final de realce de cores, pontos de luz e sombra etc. As lavagens do jeans podem ser representadas graficamente só
em acrescentar sombras ou desaturar a cor nos pontos de corrosão ou
desgaste. O importante é ter o domínio das ferramentas oferecidas para
se desenvolver o melhor método de trabalho.

Figura 03 – Representação gráfica de um vestido no Adobe Illustrator: o tecido, a
modelagem, os aviamentos e a estampa estão no desenho assim como ficarão na
peça pronta.
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Croquis artísticos ainda podem ser feitos diretamente no computador com o uso de canetas gráficas sensíveis à pressão. Os programas oferecem uma infinidade de pincéis de texturas: grafite, nanquim, aquarelas
etc. que podem deixar o desenho bem real e ainda com o oportuno uso da
ferramenta que desfaz qualquer erro sem ser preciso borrar ou manchar
blocos de papéis. Evita-se o desperdício e estimula-se a criatividade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CHRISTO, Deborah Chagas. Designer de moda ou estilista? Pequena
reflexão sobre a relação entre noções e valores no campo da arte, do design
e da moda. Artigo. IN: PIRES, Dorotéia Baduy (org.). Design de Moda
Olhares diversos; Barueri: Estação das Letras e Cores Editora, 2008.
HERCHCOVITCH, Alexandre. Cartas a um jovem estilista. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
JONES, Sue Jenkyn. Fashion design: manual do estilista. São Paulo:
Cosac Naify, 2005.
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
NETO, Pedro Luiz Costa; GUSMÃO, Nilzeth Neres. Uma visão da
qualidade na cadeia têxtil em empresas de pequeno e médio porte.
Artigo. Niterói, 2006.
VINCENT-RICARD, Françoise. As espirais da moda. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
KELLER, Paulo Fernandes. O trabalho imaterial do estilista, a produção de moda e a produção da roupa. Artigo. Caxambu, 2007.
FIGURAS
Figura 1: VINCENT-RICARD, Françoise. As espirais da moda; Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1989. Página 62.
Figura 2: JONES, Sue Jenkyn. Fashion design: manual do estilista.
São Paulo: Cosac Naify, 2005. Página 94.
Figura 3: arquivo pessoal.

162

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 162

02/06/09 14:25

DIÁLOGO ENTRE GALILEU E MÉNON

BARENBOIM E A QUESTÃO DA CIDADANIA
PALESTINA COMO CIDADANIA INTERNACIONAL
Emanuel Valat1
Tradução: Tiago Seixas Themudo2

Ménon: Ei, Galileu, onde está você?
Galileu: Estou sob minha pilha de livros e instrumentos científicos...
Onde mais você queria que eu estivesse?...
(Galileu sai de seu escritório e fica diante de Ménon, que apresenta
um ar de clara excitação.)
M: Parece que você está novamente interessado em questões políticas e
que deixou temporariamente de lado tuas experiências e tua metafísica.
G: É, é verdade... Bem, você sabe, fazer experiências, inventários, fazer
metafísica significa, hoje em dia, também fazer política. Mas é verdade
que estou novamente interessado pela política, agora de maneira mais
frontal.
M: Pois bem, parece que ele conseguiu...
G: Sim, é maravilhoso! É algo extraordinário. Barenboim efetivamente
obteve há alguns dias, dez dias, a cidadania palestina. E isso fez minha
cabeça esquecer a metafísica...
M: E?
G: E... o que mais me surpreende é que ninguém reagiu verdadeiramente, apesar de estarmos diante de um verdadeiro acontecimento político,
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do qual ainda não temos uma exata medida. Barenboim, de nacionalidade israelense, de religião judaica, obteve a cidadania palestina. Digo
“cidadania palestina”, e não “nacionalidade palestina”...
M: E por quê?
G: Porque ele não pode fazer parte da nação palestina. Seu gesto acaba
com o regressivo conceito de nacionalidade, em benefício do conceito
politicamente muito mais forte de cidadania. Ele não perde sua “nacionalidade” judia, se entendemos o termo nacionalidade através do sentido atribuído pelos defensores da emancipação das minorias nacionais
marginalizadas. Ele mantém seu pertencimento à “nação judaica”, mas
se torna igualmente cidadão palestino. A cidadania palestina enriqueceu-se com uma nova nacionalidade, a nacionalidade judaica. E através
desse gesto, coloca justamente em questão duas formas de nacionalismo que se confrontam num “tête-à-tête” estéril e assassino. Ele coloca
em cheque o nacionalismo sionista, que construiu um novo apartheid,
não menos horroroso do que o ocorrido na África do Sul, mas muito
mais sólido no plano do suporte internacional. Ele coloca igualmente
em questão o nacionalismo palestino que, de uma forma majoritariamente laica foi, apesar do que digam, profundamente modificado, dividido entre um integracionismo religioso e uma burocracia que retira sua
força das armas e do dinheiro.
M: Cidadania não é o mesmo que nacionalidade? Você está exagerando...
G: Nada disso! Lembre-se da Revolução Francesa e de Marat. Bem,
ele não é o personagem mais simpático da Revolução, mas o que gosto
nele é que ele é um cidadão francês, de nacionalidade suíça. Os dois são
diferentes. Já nascemos com nossa nacionalidade, e é fácil perceber que
estamos aqui falando de território, não? Nascemos com nossa nacionalidade, nascemos em uma nação, somo identificados pelo sotaque, pelo
lugar etc. Que tenhamos a nacionalidade francesa por termos nascido
na França representa um verdadeiro progresso em relação à nacionalidade adquirida pelo sangue. Mas dá no mesmo; a nacionalidade remete
sempre a uma etnia, uma família, um grupo, uma religião, um território,
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um sangue etc., e tudo isso nos remete a um passado não escolhido,
que cai por cima de nós. Finalmente, é a contingência mesma de meu
nascimento que determina minha nacionalidade. Nasce-se num lugar,
é-se de um lugar, possui-se a nacionalidade deste lugar. Mas por que
seríamos também cidadãos? Nascemos numa nação, com uma nacionalidade. Mas cidadãos é preciso tornar-se.
M: Então, para você, não nascemos cidadãos, tornamo-nos cidadãos?
G: Exatamente! O cidadão é alguém engajado no projeto político
de viver em comunidade. A cidadania é um desejo de viver junto.
A cidadania afirma a intenção política, o desejo político, o desejo
de viver junto, a intenção de participar de uma comunidade de homens de nossa escolha. É nesse sentido que o gesto de Barenboim é
extraordinário: como israelense, como judeu israelense, ele decide,
ele quer, ele deseja participar do viver junto dos palestinos, e assim
tornar-se cidadão palestino. O nacionalismo mesquinho do Estado de
Israel não lhe convém mais de forma alguma, se é que algum dia lhe
conveio. E o nacionalismo palestino tampouco se sentirá confortável
diante de tal gesto, muito pelo contrário...
M: Por quê?
G: Porque se Barenboim se torna palestino não é com o objetivo de
produzir a homogeneidade árabe-mulçumana na nação palestina. Mas,
assim como já existe uma composição árabe-cristã, uma composição
árabe-laica, existe agora uma nova composição, o judeu israelense, artista, e que quer também participar do projeto coletivo e político da
edificação do país chamado Palestina. Não é a uma nação que ele oferece sua energia, mas a um ideal político. Um ideal político que assume
o nome de palestino naquilo que esse nome pode, de agora em diante,
designar uma cidadania internacional.
M: Inacreditável!
G: Com efeito! Eis exatamente o que é inacreditável: o gesto de Barenboim abre a possibilidade de uma cidadania internacional que pode
trazer o nome de palestina.
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M: Mas como os palestinos puderam aceitar isso, e lhe conceder esta
cidadania?
G: Isto, para mim, é um verdadeiro mistério, e um verdadeiro desafio à
reflexão. Vou me explicar. Num certo sentido, é também o nacionalismo
palestino que, potencialmente, é colocado em questão por este gesto,
junto com o nacionalismo sionista.
M: Mas o que você quer dizer?
G: Pois bem, será uma longa explicação; mas para simplificar, escutame bem, Ménon. Se Barenboim obteve a cidadania palestina, foi em
função de que direito? Se ele conseguiu, em função deste direito, tornar-se palestino, por que outros também não poderiam? Outros israelenses, outros judeus? Outros ainda que não sejam nem judeus nem
israelenses? Por que eu também não poderia me tornar palestino?
M: Ah, é?
G: Sim. Perguntam-me se o gesto de Barenboim não abre o que poderíamos chamar de uma jurisprudência. A emergência de um novo direito
ao qual é possível, em nome da justiça e do desejo de paz, reclamar que
se aplique a todos que, como Barenboim, não fazem parte da nação
palestina, mas que, como ele, têm igualmente o direito de reclamar a
cidadania palestina.
M: Esse argumento é surpreendente, mas é justo. Eu também poderia
pedir a cidadania palestina. Veja só, eu nunca tinha pensado nisso antes.
Mas é preciso refletir e interrogar mais profundamente esse direito que
permitiu a Barenboim tornar-se palestino. Talvez não caiba jurisprudência, como você afirma.
G: Esta é uma ótima observação. É preciso tentar permanecer sério, e
pensar as coisas corretamente. Eis a minha argumentação:
Há direito desde que haja Estado de direito.
A Palestina não é um Estado.
Portanto, não há direito na Palestina.
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Walter Benjamin nos ensinou que para os dominados só o direito de
exceção reina de modo todo poderoso. Só este tipo de direito é efetivo
na Palestina: o direito de ficar calado e o de em silêncio morrer.
Não existe direito, a não ser esse direito de exceção, e também, de agora
em diante e de maneira excepcional, esse direito que Barenboim teve
para tornar-se palestino. Surge de maneira excepcional, para Barenboïm, um direito de tornar-se palestino, apesar do Estado palestino não
existir, e apesar do direito palestino também não. Esse direito concedido a Barenboim existe e não existe ao mesmo tempo.
Ele existe, porque Barenboim tornou-se palestino; e não existe, porque
não há Estado palestino. Esta é a razão pela qual eu o percebo como um
direito utópico. Uma brecha utópica. Um direito utópico não no sentido
em que é impossível que ele exista, mas antes no sentido de que essa
impossibilidade foi efetuada, se concretizou, se tornou real, efetivo,
vivo, tangível. Barenboim se tornou palestino. É surpreendente!
M: Portanto...
G: Portanto... eu também posso pedir para tornar-me palestino! E você
também! Aliás, eu, Galileu, desejo agora me tornar cidadão palestino.
M: Estranho, é estranho o que você está dizendo. Mas quem vai nos
conferir esse direito uma vez que o Estado palestino não existe?
G: Ninguém. Ninguém se importa, e todo mundo vai rir na nossa cara,
inclusive os pensadores de esquerda. Mas se conseguirmos convencer
todos os outros, eles compreenderão que o inesperado já aconteceu, que
a brecha utópica já foi aberta, e que não se pode deixar Barenboim sozinho nesta brecha. Reclamar a cidadania palestina não é o mesmo que
reclamar a nacionalidade palestina. Se o ato de Barenboim produzir jurisprudência, é toda uma nova cidadania internacional que se abre, que
é preciso ser aberta, na qual precisamos nos engajar. Sonho agora com o
que eu gostaria de chamar de “primavera do internacionalismo”...
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M: Há, há, há. Galileu, não sonhe tão rápido! Tenho ainda algumas
questões para você!
G: Bom... então pergunte.
M: E se não houver jurisprudência?
G: Sim, você tem razão. É uma boa questão. Creio que é preciso ser
claro, e saber que ninguém vai permitir que este ato produza jurisprudência: trata-se de uma relação de forças que produzirá jurisprudência
a partir deste ato utópico. Para criar essa relação de forças é preciso
começar a convencer as pessoas – os amigos, os conhecidos – e depois
começar a escrever para que outros escrevam, lançar petições, organizar concertos e manifestações. É preciso que a ideia faça o seu caminho.
Você sabe por que Sócrates, contrariamente aos sofistas, não cobrava
dinheiro de seus discípulos?
M: Bom... (Ménon parece confuso) Santo Deus! Você já havia me dito
antes, mas, mas... não sei! Esqueci!
G: Pois saiba, Ménon, que Sócrates não cobrava dinheiro de seus discípulos porque aquilo que ele fazia, fazia gratuitamente.
M: Muito esperta a tua reposta!
G: De forma alguma! Isso quer dizer que as ideias circulam, e ninguém
pode pedir dinheiro por elas. Elas circulam gratuitamente, e podem às
vezes ter a potência de uma epidemia, de uma pandemia. É preciso que a
ideia de “cidadania palestina” como cidadania internacional se propague
como uma ideia gratuita. Ela é gratuita e não é cara porque não custa
nada; e ainda por cima pode nos engajar numa outra forma de viver junto.
M: Genial! Mas, mas, mas a quem vamos convencer, para começar?
G: Todos aqueles que estão cansados dos nacionalismos, da guerra do
Iraque, da miséria assustadora na Palestina. Todos que querem algo diferente, um mundo diferente deste que se transformou em mercadoria e
que só encontra como resistência política a forma tosca e nauseabunda
dos nacionalismos, feios e assassinos. Todos que ainda carregam a esperança de que o mundo pode ser diferente. Uma esperança que inclui
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a humanidade, e que inclui uma outra humanidade. Podemos evocar
Marx, mas me parece que Espinosa surge como um pensador de maior
importância para pensar essa emancipação; que não pode ser reduzida à
dimensão econômica, mesmo que ela seja da maior importância.
M: Bom! Impressionante! Faz tempo que não te escuto falar desta maneira!
G: Há dias que estou entusiasmado desse jeito! Você, você sempre me seguiu...
M: Hum... Mas eu ainda tenho algumas questões. E os palestinos?
Aqueles que pertencem à “nação palestina”, para retomar esses termos?
G: Ora, eles permanecem palestinos, eles são os primeiros cidadãos da
internacionalidade palestina. Mas simplesmente ajudá-los a conquistar o
estatuto de cidadão, no sentido forte do termo, já representaria uma pequena revolução. Ou seja, eles deixam de estar sozinhos no mundo, tendo
que gerir sua miséria e seu estado de guerra permanente. Os palestinos,
como nação, elevar-se-iam a uma cidadania da qual poderiam participar
todas as outras nações, inclusive os sem nação... É preciso pensar seriamente a utopia viva de uma primavera do internacionalismo.
M: Outra coisa, ainda. Como você entende que o gesto de Barenboim
seja também o de um músico e maravilhoso maestro?
G: Sim. Isto é incrível. Um músico, maestro, é alguém que consegue
escutar as menores nuances, os movimentos mais amplos, os instrumentos mais modestos, os movimentos ascendentes, os movimento
crescendo, os gestos de uns e de outros. Ele ouve tudo. Ou melhor, quase tudo. Sua especialidade seria esse surpreendente universal que é a
Beleza, se nos fosse possível dizer que essa universal existe. Parece-me
haver uma estreita ligação entre sua capacidade de estar mais perto da
Beleza (como universal) e sua capacidade de realizar um gesto utópico
igualmente mais perto desse outro universal que seria a Humanidade,
se é que esse universal também existe.
Fico nos condicionais porque um universal não é algo que se define desta forma. Mas Barenboim, enquanto músico, e enquanto herói da paz
nos faz compreender sua capacidade de se aproximar de tais universais.
São universais que não suprimem o particular, mas que, ao contrário,
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lhe dão lugar, assim como a música sinfônica dá lugar não apenas à
potência dos metais, mas também à doce e leve presença dos oboés.
Um passo em direção ao universal que é a bela música, um passo em
direção ao universal ao conceito de paz ou humanidade. Trata-se agora
de sermos capazes de segui-lo. Creio ser necessário perceber o tamanho
do seu gesto. Não creio que já tenhamos conseguido decifrar tudo, mas
conseguimos achar algumas pistas.
Gostaria de tentar resumi-las para você, Ménon:
1) É justo que Barenboim seja o próximo prêmio Nobel da paz.
2) É possível reunir-nos em torno dessa reivindicação utópica e concreta: reclamar para cada um de nós a cidadania palestina entendida
como cidadania internacional.
3) É preciso que lancemos uma primavera do internacionalismo junto
dessa cidadania palestina que nos é possível obter.
4) Assim, teremos força para enfim derrotar os nacionalismos tão poderosos e assassinos.
5) Queremos construir algo diferente desse mundo de mercadoria e guerra.
Eu, Galileu, não tive medo da Igreja; não vou me deixar intimidar pelos
pensadores frios que não quiserem levantar seus traseiros da cadeira.
Uns:
– porque a luta de classes não é brincadeira.
Outros:
– porque Israel é sagrado, e que ninguém toque nele, e que nós não
temos o direito de refletir sobre o nacionalismo guerreiro que se tornou
a política desse Estado.
– porque, de qualquer modo, é inegável que há no Iraque muito dinheiro
e muito petróleo.
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– porque política é assunto sério e não utópico. (De acordo! Há, de fato,
muita seriedade na construção racional da destruição de povos inteiros,
de vidas, dos nossos espaços, de nossas maneiras de viver, de desejar,
de imaginar, de amar, de ser. Nós não queremos que isso seja tomado
com seriedade.)
Quero retomar a palavra de velhos camaradas: “nós não queremos uma
vida de rico, mas uma vida rica”. E essa riqueza, para mim, passa agora por esse projeto de obter a cidadania internacional, que traz hoje o
nome de Palestina.
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INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES
A revista da FA7 tem como objetivo divulgar a produção científica
e cultural dos professores e alunos da Faculdade 7 de Setembro (FA7) e
de pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras.
A Revista publica trabalhos relativos a temas de Administração,
Contabilidade, Comunicação Social, Sistemas de Informação, Direito,
Pedagogia e subáreas afins, que não tenham sido publicados ou enviados para publicação em outras revistas. Além disso, os trabalhos devem
ter originalidade e valor científico, representando real contribuição ao
respectivo campo do conhecimento. Nesses termos poderão ser aceitos:
a)
b)
c)
d)

Artigos resultantes de pesquisa científica;
Discussões conceituais e metodológicas;
Ensaios e revisões críticas;
Resenhas bibliográficas.

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
a) Os trabalhos devem ser encaminhados à Revista através do email comunicacaosocial@fa7.edu.br. O recebimento só será
considerado mediante confirmação por e-mail emitida pelo
editor da revista.
b) Os originais terão no máximo 15 páginas em papel A4, na fonte Times New Roman, tamanho 12 com espaçamento entre as
linhas 1,5 e margens de 2,5cm em todos os lados. Os títulos
devem vir na mesma fonte, no mesmo espaçamento e com tamanho 16. Os arquivos devem ser salvos no formato original
do Word para Windows (.doc).
172

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 172

02/06/09 14:25

c) Os artigos devem conter resumo de até 250 palavras e de duas
a cinco palavras-chave. Também deve haver um resumo em
língua inglesa, abstract, com a mesma quantidade de palavraschave neste idioma.
d) Na primeira página, em nota de rodapé, deverão constar a titulação acadêmica e a vinculação institucional de cada um dos
autores bem como o endereço eletrônico de todos eles.
e) As citações e referências bibliográficas obedecerão ao padrão
da NBR 6023/2002 da ABNT.
f) Para as tabelas e desenhos devem ser utilizados os recursos
apropriados do editor de texto (Word). As equações devem ser
editadas no Microsoft Equation 3.0 ou similar.
g) As ilustrações, fotografia e mapas devem ser inseridas no tamanho máximo de 15x20 cm em preto e branco e no formato de
arquivo. jpg.
PROCEDIMENTOS EDITORIAIS
a) Versões impressas dos artigos, sem identificação, serão encaminhadas a dois membros do conselho editorial que emitirão
pareceres individuais sobre o mesmo.
b) Os avaliadores poderão recomendar a publicação sem alterações, recomendar a não publicação ou ainda sugerir modificações. Em qualquer caso o editor entrará em contato por e-mail
com os autores para comunicar o parecer.
Tiago Seixas Themudo
Editor

Revista da FA7, nº 6, vol. 2 / agosto-dezembro de 2008

2009copia.indd 173

173

02/06/09 14:25

2009copia.indd 174

02/06/09 14:25

