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Prefácio 

Mesclas e deslocamentos temporais
Bruno Souza Leal 
Phellipy Jácome

A palavra abigarrada (ou abigarrado) está dicionarizada em portu-
guês e tem em seu núcleo semântico a ausência de simetria ou harmonia, 
sendo usada como adjetivo (ou na forma verbal: abigarrar) e associada 
a cores e pessoas. Assim, uma rocha de cores abigarradas é uma pedra 
que apresenta pigmentações que não combinam entre si. Uma flor de 
cores abigarradas traz nuances e matizes cromáticas pouco ou nada 
uniformes. Já uma multidão abigarrada é um conjunto confuso de 
pessoas. Abigarrar, segundo o dicionário Houaiss, por fim, é pintar ou 
matizar desarmonicamente.

Num primeiro sentido, então, abigarrado pode sugerir uma valo-
rização negativa, caracterizando algo como desarmônico, que carecia 
de ajuste ou de matização para atingir uma combinação proporcional 
e conciliatória. Ao longo das páginas que se seguem, no entanto, esse 
sentido de desarmonia, de heterogeneidade constitutiva e irresolvida 
se faz presente em associação não a cores, mas ao tempo. A partir da 
leitura provocativa de textos de Silvia Rivera Cusicanqui, que aposta na 
diversidade de tempos descontínuos e de várias densidades; e de outros 
pensadores (como Reinhart Koselleck, Achille Mbembe, Eduardo 
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Viveiros de Castro, Paul Ricoeur, François Hartog e Maria Inés Mudro-
vcic, por exemplo), de diferentes perspectivas e filiações teóricas, os 
artigos aqui reunidos procuram refletir abigarradamente. Debruçam-
-se, cada um à sua maneira, sobre experiências culturais do tempo 
em diferentes realidades sociais que se apresentam no planeta em que 
vivemos, no reconhecimento de sua diversidade não-uniformizante. O 
tempo aqui refletido surge como um paradoxo sem solução definitiva, 
“resolvido” apenas de modo provisório, narrativa e poeticamente; apre-
senta-se, portanto, como uma dimensão instigante das nossas formas 
de ser e estar no mundo. As temporalidades são maneiras de articular e 
informar passados, presentes e futuros: nossas dimensões de memória, 
esquecimento e expectativa que, variavelmente, mobilizam nossas ações 
cotidianas. “Tempo”, portanto, relaciona-se como um campo de disputa, 
numa arena permanente com as textualidades que buscam trabalhar 
suas aporias, em mediações inacabadas, imperfeitas e inevitavelmente 
políticas.

Reconhecer as potencialidades heurísticas das questões tempo-
rais implica, por um lado, modos específicos de pensar conceitual e 
teoricamente. Isso envolve, por exemplo, fazer dialogar pensamentos 
que operam a partir de referências culturais muito diversas, ou ainda 
explorar o silêncio de uma dada proposta teórica em torno das dimen-
sões temporais da presença. Por outro lado, implica modos de aproxi-
mação a fenômenos distintos (de tradições da Semana Santa a romances, 
música popular e capas de revista), a partir de um olhar que recusa puri-
ficar suas contradições e suas mesclas temporais desarmoniosas. Nesses 
movimentos, termos-chave para a apreensão das experiências temporais 
como “tradição” e “narrativa” são chamados à crítica, tanto como ferra-
mentas metodológicas quanto como lugares de reflexão.

Este Experiências culturais do tempo, vol. 2 apresenta-se assim como 
um desdobramento, em outro tom, dos trabalhos reunidos no volume 
publicado no início de 2020. Enquanto o primeiro materializa um 
esforço genuíno de se aproximar às dimensões temporais dos processos 
comunicacionais, tendo como apoio as figuras de historicidade, este 
organiza-se então em torno das mesclas e deslocamentos temporais. O 
afastamento a uma visada “presentista” da Comunicação se dá agora na 
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observação dos diferentes tempos, passados, presentes e futuros, que 
coexistem, configuram-se, abigarram-se.

Como podemos perceber, a mobilização do “tempo” neste livro 
envolve formas múltiplas, complexas e não-universalizantes. Observar 
as mesclas e heterogeneidades temporais, nesse sentido, é recusar ou 
deslocar-se de um parâmetro (ou paradigma) que sustenta uma desqua-
lificação da diversidade, uma busca pela “harmonia”. É afirmar a rele-
vância das contradições socialmente irresolvidas, é assumir a multipli-
cidade temporal como tensão impulsionadora, é tomar o pensamento 
como um agir criativo, inquieto, necessária e positivamente imperti-
nente.

Em parte, esse olhar para a multiplicidade temporal é estimulado pela 
busca de ir além, ver aquém e/ou contrapor-se à imposição coloniza-
dora da Modernidade europeia e sua suposta uniformização do planeta 
e dos mundos humanos nele presentes. Esse deslocamento inicial foi 
proposto por nós, em uma disciplina optativa da linha Textualidades 
Midiáticas no PPGCOM/UFMG. Os textos reunidos neste Experiên-
cias culturais do tempo, vol. 2, no entanto, não se resumem a respostas a 
uma proposta didática. Eles trazem as marcas das inquietações de suas 
autoras e autores, materializam movimentos de pensamento instigados 
pelas travessias de incômodos e ações de pesquisa. Oferecem, com isso, 
uma contribuição propositiva e peculiar aos estudos da Comunicação.





Apresentação
Luciana Amormino 
Rafael Andrade

Pensar a temporalidade como algo que atravessa os fenômenos comu-
nicativos, numa proposta que escapa às comuns abordagens presentistas, 
levando-nos a compreender como a historicidade e a temporalidade os 
dotam de contradições e tensionamentos e como podemos abordá-los a 
partir de experiências culturais do tempo distintas e coexistentes. Essa 
foi a proposta da disciplina “Comunicação e Temporalidade”, ofertada 
aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, em 2019, nível mestrado e doutorado, 
pelos professores Bruno Souza Leal e Phellipy Jácome. 

Para nós, pós-graduandos, essa foi uma oportunidade de experimen-
tarmos o aguçamento do olhar para as questões temporais no campo 
da Comunicação. Assim, nos lançamos à reflexão proposta na disci-
plina, quer nos debruçando sobre questões teóricas que nos instigam, 
quer trazendo essa reflexão para fenômenos comunicativos que nos 
interessam. E assim reunimos um conjunto de artigos apresentados 
como trabalho final, coletânea inspirada pela iniciativa dos alunos do 
ano anterior que lançaram, em 2020, também pelo Selo PPGCOM, o 
livro Experiências Culturais do Tempo, organizado pelos colegas Ettore 
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Stefani de Medeiros e Gregório de Almeida Fonseca. Se, em seu primeiro 
volume, buscou-se um olhar para mídia, memória, nostalgia e tradição, 
conforme assinalado em seu subtítulo, neste segundo volume, alcan-
çamos os atravessamentos espaço-temporais, a tradição e as narrativas.

Os dois primeiros capítulos apresentam problematizações concei-
tuais que perpassam as dimensões espaço-temporais. Em Metáforas 
espaciais em reflexões sobre temporalidades a partir de Koselleck e Rivera 
Cusicanqui, Luciana Amormino parte de bases epistemológicas que 
carregam lógicas de diferentes experiências culturais do tempo, a de 
Rivera Cusicanqui e a de Reinhart Koselleck, para refletir sobre metá-
foras espaciais para se pensar as temporalidades. Rafael Andrade, por 
sua vez, em Produção de presença: produção de presentes? discute a 
relação entre as dimensões temporais e espaciais da ideia de “Produção 
de Presença”, de Hans Ulrich Gumbrecht (2010), nos levando a observar 
como as experiências sensíveis – estéticas e cotidianas – articulam ideias 
de presentes fortes e como ainda outras formas de perceber e vivenciar o 
tempo podem ser agenciadas na perspectiva de Gumbrecht.

Uma reflexão interessante sobre tempo, tradição e culturas contem-
porâneas é feita nos artigos de Aline Monteiro Homssi, Jênifer Rosa de 
Oliveira e Marco Túlio de Sousa, e Francielle de Souza. Em Cristaliza-
ções e rupturas nas tradições ouro-pretanas: agenciamentos de passados, 
presente e futuro nos tapetes de serragem, Aline Monteiro Homssi reflete 
como a confecção dos tapetes de serragem montados em festas reli-
giosas em Ouro Preto (MG) se torna um terreno de disputa entre a 
tradição religiosa congelada e a manifestação cultural popular em cons-
tante transformação. Ainda na esfera da tradição religiosa, Jênifer Rosa 
de Oliveira e Marco Túlio de Sousa, em O Templo de Salomão: tradição e 
reconfigurações midiáticas da Igreja Universal, buscam analisar, a partir 
dos conceitos de tradição seletiva, de Raymond Williams (1979) e de 
uma discussão sobre temporalidades e experiência religiosa, como a 
Igreja Universal do Reino de Deus, ao acionar esse passado para se legi-
timar socialmente e se afirmar como herdeira de uma mediação com 
um sagrado tida como original e verdadeira, reorganiza uma tradição 
a partir de lógicas do presente. Da religião para a tradição canônica da 
música popular brasileira, o artigo A bossa nova era mesmo “nova”? A 
tradição canônica, a síncope de João Gilberto e os gestos de apagamento 
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do samba, de Francielle de Souza, discute como o discurso da moder-
nidade situou a bossa nova na tradição da música popular brasileira, 
realizando alguns apagamentos de elementos populares do samba, o 
que, segundo a autora, pode ser percebido a partir do slogan do movi-
mento: um banquinho, um violão. Seu texto evidencia o atravessamento 
de narrativas diversas frente ao encadeamento histórico linear sobre a 
música brasileira e revela choques temporais e outras articulações possí-
veis entre passado-presente-futuro, para além da história oficial.

Um conjunto final de artigos busca refletir sobre temporalidades em 
narrativas diversas, como a jornalística, a seriada, a de quadrinhos e a 
fílmica. Em Sobrevivências na imagem: percursos narrativos nas capas da 
revista Piauí, Jullian Pereira Lopes de Oliveira busca, à luz do conceito de 
narrativa, compreender como em uma materialidade como as capas de 
revista se articulam elementos de referencialidade e contexto, de forma 
a compor um complexo jogo temporal, cujo o sentido não se dá apenas 
pelo referente direto, no seu caso, a fotografia “O Beijo”, de Régis Bossu. 
A autora Kellen do Carmo Xavier, por sua vez, em Tessituras narrativo-
-temporais das personagens femininas em Frankenstein: diálogos entre 
Mary Shelley e Kiersten White, olhando para a publicação de A sombria 
queda de Elizabeth Frankenstein (Kiersten White, 2018), um reconto de 
Frankenstein ou o Prometeu Moderno (Mary Shelley) lançado em cele-
bração aos 200 anos da publicação deste, busca refletir sobre as constru-
ções da personagem feminina Elizabeth nas duas obras, considerando 
a abordagem da modernidade a partir de Reinhart Koselleck, especial-
mente à luz dos meta-conceitos “espaço de experiência” e “horizonte 
de expectativa”, conforme apropriados por Paul Ricoeur. Já no artigo 
Wakanda Forever: heterotopia, “cultura” e Afrofuturismo em Pantera 
Negra, Lettícia Gabriella Carvalho de Oliveira problematiza o papel do 
personagem Pantera Negra, da Marvel Comics, e de seu espaço ances-
tral, Wakanda, na conjuntura do recorte racial, tensionando concepções 
eurocêntricas acerca do ser negro.

Descortinando, assim, um panorama diverso que busca aliar refle-
xões teóricas sobre as temporalidades com um olhar para os fenômenos 
comunicativos, os oito artigos aqui reunidos apontam para as potencia-
lidades de se pensar a Comunicação em seus atravessamentos e tensio-
namentos temporais e espaciais, que encontram ressonância nas narra-
tivas e tradições. Desejamos uma ótima leitura!





Capítulo 1

Metáforas espaciais em reflexões sobre 
temporalidades a partir de Koselleck e 
Rivera Cusicanqui
Luciana Amormino

1. Introdução 

Ao perguntar o que é o tempo, no Livro XI das Confissões, Agostinho 
(1934) apresenta uma aporia cuja tentativa de respostas, mesmo que 
mais fomentadora de novas questões que de fato conclusiva, contribuiu 
para uma visada fenomenológica sobre o tempo. Para esse fato chama 
atenção Paul Ricoeur (2010, p. 16), segundo quem “a especulação sobre 
o tempo é uma ruminação inconclusiva cuja única réplica é a atividade 
narrativa”. 

De acordo com Ricoeur (2010), essa pergunta traz a carga de ser 
um paradoxo ontológico, sobre a qual Agostinho (1934, p. 14 apud 
RICOEUR, 2010, p. 17) complementa: “Se ninguém me perguntar [o 
que é o tempo], eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, 
já não sei”, o que evidencia o vínculo do tempo à experiência, uma vez 
que este pode ser sentido, experimentado, mas dificilmente explicado.

Se o tempo não pode ser explicado, mas sim experienciado, a narra-
tiva é colocada por Ricoeur (2010) como forma de organizá-lo, sendo 
compreendida como condição humana de experiência do tempo, 
responsável por sua configuração. As experiências do tempo - passado, 
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presente e futuro - só são percebidas em relação, narrativizadas e confor-
madas de acordo com os contextos culturais em que se inscrevem. 

Uma das formas de se tentar compreender a temporalidade é, segundo 
Ricoeur (2010), utilizando-se de imagens quase espaciais. A associação 
à ideia de passagem à qual se vincula o entendimento sobre o tempo faz 
com que muitas vezes ele seja compreendido como algo que se desloca 
do passado em direção ao futuro. Ao fazer tal movimento, sugere-se, 
na visão do autor, uma certa espacialidade, de modo que “todas as rela-
ções entre intervalos de tempo se faz ‘num certo espaço’ e que todas 
as relações entre intervalos de tempo concernem a ‘espaços de tempo’” 
(RICOEUR, 2010, p. 16), o que conforma um enigma já apresentado por 
Agostinho de que, se o tempo não tiver espaço, não pode ser medido.

Retomando as etapas de Agostinho em busca da interioridade, 
Ricoeur (2007) elenca seus passos a partir do Livro XI das Confis-
sões. Nele, Agostinho reflete sobre a busca de Deus, dando a ela uma 
dimensão de altura e verticalidade e associando-o à sua meditação sobre 
a memória, onde Deus é buscado em primeiro lugar. Com isso, “altura 
e profundidade – são a mesma coisa – escavam-se na interioridade” 
(RICOEUR, 2007, p. 109). Deus estaria na memória que, por sua vez, 
estaria no interior de cada um. 

De acordo com Frances Yates (2007), é como cristão que Agostinho 
procura Deus na memória, um cristão platônico, que acredita que o 
conhecimento do divino pertence a essa faculdade humana, à qual ele 
teria conferido a honra suprema de ser um dos três poderes da alma, 
juntamente com o Intelecto e a Vontade. Esses três poderes – Memória, 
Intelecto e Vontade – seriam as imagens da Trindade no ser humano. 

Yates considera que, ainda no Livro X das Confissões, Agostinho 
maravilha-se com a recordação e dá a ela uma espacialidade, conforme 
se verifica na passagem a seguir:

Chego aos domínios e vastos palácios da memória (campos et lata 
praetoria memoriae), onde estão os tesouros (thesauri) de inumerá-
veis imagens, introduzidos nela a partir de coisas de todos os tipos, 
percebidas pelos sentidos. Ali está guardado tudo o que pensamos, 
seja ampliando, reduzindo ou modificando, de qualquer outro modo, 
as coisas apreendidas pelos sentidos; e tudo o mais que tenha sido 
gravado e armazenado, que o esquecimento ainda não tenha tragado 
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ou enterrado. Quando entro ali, evoco de imediato o que quero que 
venha à luz, e prontamente algo aparece; outras coisas precisam ser 
procuradas por mais tempo, como se estivessem em algum refúgio 
mais secreto. Enquanto uma coisa é requerida e desejada, outras acor-
rem, avançando, como quem diz: “Não seria, por acaso, eu?” Essas 
eu afasto prontamente, com a mão de meu espírito, da face de minha 
lembrança, até que o que desejo apareça sem véu, surja de dentro 
de seu lugar secreto. Outras coisas vêm prontamente, em uma or-
dem ininterrupta, ao serem chamadas; as da frente dando lugar às 
seguintes e, ao darem passagem, somem de vista, prontas a reapare-
cer quando eu quiser. Tudo isso acontece quando recito algo de cor. 
(AGOSTINHO,s/d, p. 08 apud YATES, 2007, p. 68).

Termos como “domínios e vastos palácios”, “quando entro ali” e 
“refúgio mais secreto” dizem da memória como algo que está registrado 
em algum lugar no interior daquele que lembra. Algumas lembranças ali 
guardadas vêm mais rapidamente que outras, que precisam ser procu-
radas, mas todas elas encontram-se dentro, no interior do ser. 

Ricoeur (2007) considera que, quando Agostinho aborda o tempo 
no Livro XI, ele entra mais profundamente na problemática da interio-
ridade, uma vez que propõe que o espírito seria o lugar onde se tem a 
percepção do tempo: “Na medida em que a memória é o presente do 
passado, o que é dito do tempo e de sua relação com a interioridade 
pode facilmente ser estendido à memória” (RICOEUR, 2007, p. 111). 
Assim, se a percepção do tempo se enraíza no espírito, ele passa a ter um 
onde, espacializando-se da mesma forma que a memória.

Ao discorrer sobre o espaço como uma categoria-chave, David Harvey 
(2006) apresenta o termo como uma metáfora usada para criticar meta-
narrativas, como a teoria marxiana, e as estratégias discursivas em que 
há predomínio da dimensão temporal, o que, segundo ele, provocou um 
debate sobre o papel do espaço na teoria social, literária e cultural.  

Considerar o espaço como uma palavra-chave consiste, neste sentido, 
em compreender a maneira pela qual o conceito pode ser vantajosa-
mente integrado dentro das metateorias sociais, literárias e culturais 
existentes, e examinar os efeitos. Isso me leva a fazer algumas obser-
vações sobre a dimensão política do argumento. Pensar as diferentes 
maneiras como espaço e espaço-tempo são usados como palavra-
-chave nos ajuda a definir certas condições de possibilidade para o 
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engajamento crítico. Isso também nos abre caminhos para identifi-
carmos reivindicações contraditórias e possibilidades políticas alter-
nativas, além de nos incitar a considerar a maneira como moldamos 
fisicamente nosso meio e o modo como o representamos e o vivemos. 
(HARVEY, 2006, p. 36).

Para o autor, há, ainda, que se ter uma atenção na adoção do 
termo espaço de maneira relacional, de modo que este não se detenha 
apenas ao vivido, como se o material e o absoluto não fossem também 
importantes, sendo necessário manter a tensão em movimento dialé-
tico (HARVEY, 2006). Por outro lado, ao usar essa palavra-chave que 
ele considera complicada, há que se compreender o sentido do que é 
o espaço e como as diferentes espacialidades e espaço-temporalidades 
funcionam para haver a construção de uma imaginação geográfica dife-
rente. “Ele [o espaço] funciona como uma palavra composta e possui 
múltiplas determinações, de modo que nenhum de seus significados 
pode ser propriamente compreendido de forma isolada. Mas é precisa-
mente o que faz deste termo, em particular quando associado ao tempo, 
um termo tão rico em possibilidades.” (HARVEY, 2006, p. 37).

Se o termo espaço pode ser considerado uma alternativa à compre-
ensão da temporalidade por permitir uma pluralidade semântica e 
também possibilitar a mensuração do tempo, na esteira do pensamento 
agostiniano, pode-se notar sua associação à reflexão sobre temporali-
dade em diferentes experiências culturais do tempo e visadas teóricas, 
tais como a perspectiva historiográfica de Reinhart Koselleck e o olhar 
sociológico ativista aymara de Silvia Rivera Cusicanqui, que serão abor-
dados mais detidamente neste artigo.

Para Koselleck (2014), precisamos usar metáforas para abordar o 
tempo pois este só pode ser representado por meio do movimento em 
unidades espaciais. “A história sempre tem a ver com o tempo, com 
tempos que permanecem vinculados a uma condição espacial, não só 
metafórica, mas também empiricamente” (KOSELLECK, 2014, p. 09), 
como considera o autor, segundo quem mesmo quando a forma meta-
fórica das imagens temporais tem origem em noções espaciais, não se 
separam as questões espaciais e temporais. 
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Koselleck busca aproximar sua reflexão sobre temporalidade de uma 
noção espacial de uma forma mais evidente que Ricoeur, que atribui 
um caráter desterritorializado ao tempo, relacionando-o à experiência 
humana e permitindo inferir traços de espacialidade, sem adentrar a 
essa esfera. Rivera Cusicanqui, por sua vez, também o faz de forma mais 
evidente e até mesmo mais radical que Koselleck, uma vez que a histo-
riadora e socióloga boliviana recusa-se a pensar uma ideia de sujeito 
sem corpo ou de um pensamento desterritorializado, mas evidencia que 
este deve ser calcado na afetividade e na experiência política. 

Assim, diante das duas perspectivas postas em cena de se pensar as 
temporalidades a partir de metáforas espaciais, busca-se, então, verificar 
em que medida a abordagem eurocêntrica de Koselleck se aproxima e 
se distancia da visada de Rivera Cusicanqui, a quem interessa um olhar 
para as questões do território e da comunidade local, conformando duas 
experiências culturais do tempo diferentes entre si.

2. Estratos do Tempo x Mundo ch’ixi: horizontes possíveis?

O historiador alemão Reinhart Koselleck foi um dos pensadores que 
procuraram desenvolver a perspectiva de Heidegger, reformulando sua 
visão de experiência humana e dotando-a de espacialidade, o que se 
reflete tanto em sua proposição quanto à construção dos tempos histó-
ricos, em que apresenta os conceitos de espaço de experiência e horizonte 
de expectativa, termos que retoma de Gadamer, quanto em relação à 
noção de estratos do tempo (KOSELLECK, 2006, 2014).

A construção dos tempos históricos, segundo Koselleck (2006), se 
daria na relação que se estabelece entre passado e futuro, o que ele chama 
de espaço de experiência e horizonte de expectativa, meta-categorias 
que permitem um olhar para a temporalidade e que se conectam a uma 
ideia de tempo inserido em uma espacialidade, permitindo uma catego-
rização. A partir delas, pode-se perguntar: “Que experiência de passado 
e futuro existe?” O passado, dessa forma, deixa de ser percebido como 
um acúmulo, ou um lugar de depósito de experiências, e passa a ser 
entendido na sua dimensão de experiência viva, fundado na linguagem. 

Segundo ele, “a experiência é o passado atual, aquele no qual acon-
tecimentos foram incorporados e podem ser lembrados” (KOSELLECK, 
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2006, p. 309), e estaria tanto ligada à pessoa quanto ao interpessoal. Da 
mesma forma se daria a expectativa, ou o futuro, haja vista que, para o 
autor, “(...) se realiza no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda-
-não, para o não experimentado, para o que apenas pode ser previsto” 
(KOSELLECK, 2006, p. 310).

Para Koselleck (2006), o tempo é simultâneo, mas não sincrônico, 
o que permite a ele ser considerado um revisionista da história linear, 
segundo quem o ato de linguagem não esgota o acontecimento histórico. 
Nessa perspectiva, pensar em futuros e passados a partir de Koselleck 
pressupõe analisá-los não como instâncias fechadas em si mesmas, mas 
como parte de um processo de imbricamento de tempos, sendo que é no 
presente que se desembocam tanto o passado atualizado quanto o futuro 
esperado. No entanto, ele ressalta que “a presença do passado é diferente 
da presença do futuro” (KOSELLECK, 2006, p. 311) e, por isso, as deno-
mina de “espaço da experiência” e “horizonte de expectativa”, respectiva-
mente. O termo espaço associado à experiência corrobora com a ideia de 
que ela se aglomera para formar um todo de tempos anteriores simulta-
neamente presentes. A experiência se situaria no mesmo espaço, já que 
não seria demarcada cronologicamente, nem mensurável nesses termos, 
posto que não se daria como adição. Todas as experiências vivenciadas 
estariam colocadas no mesmo espaço, por mais que tenham vindo de 
momentos diferentes. Já o termo horizonte associado à expectativa diz 
do que ainda não pode ser contemplado, uma vez que está delimitado 
por um horizonte, há um limite que impede o acesso a ela. Para Kosel-
leck (2006, p. 312), “o que distingue a experiência é o haver elaborado 
acontecimentos passados, é o poder torná-los presentes, o estar saturada 
de realidade, o incluir em seu próprio comportamento as possibilidades 
realizadas ou falhas”.

Ao discorrer sobre as meta-categorias propostas por Koselleck, 
Giugliano (2016) evidencia a questão espacial que tais termos evocam, 
menos como uma instância simbólica e mais como um território que se 
delineia como um platô:

Para Koselleck, o espaço da experiência - que substitui a ideia ampla 
de experiência humana usada por Heidegger e Ricoeur - condensa em 
um território o passado e presente - constituindo um platô. A expe-
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riência humana transcorre, portanto, entre diversas camadas de pas-
sado que convivem em um mesmo local. A conexão com o passado 
não se dá somente pela narrativa, ocorrendo também no espaço. No 
entanto, na relação espacial com o passado não há indicação clara de 
sucessão. Serão as narrativas sobre a história que, em última análise, 
fornecerão ordem, conexão e importância a estes eventos condensa-
dos no espaço. (GIUGLIANO, 2016, p. 73).

Já em relação ao futuro, delineado em termos de horizonte de expec-
tativa, Koselleck (2006) também o coloca numa certa espacialidade, 
considerando o tempo humano não só perceptível pelas narrativas, 
conforme Ricoeur, mas no encontro entre as duas meta-categorias, 
dotando, dessa forma, o tempo humano de especificidade e não univer-
salidade, segundo aponta Giugliano (2016).

No que diz respeito à noção de “estratos do tempo”, Koselleck (2014) 
a coloca em relação ao modelo geológico, que passou a interpretar as 
paisagens segundo uma conotação temporal. Conforme o autor, quando 
Carus fez retroceder a história da Terra, temporalizando-a para conci-
liar certas formas de montanhas com a estrutura interior, dando uma 
origem geológica do conceito de história em nosso uso linguístico, 
permitiu que se fizesse também uma interpretação da história humana 
por meio de metáforas que abarcam períodos de longa duração (KOSEL-
LECK, 2014). 

Conforme Koselleck (2014), a expressão “estratos do tempo” remete 
a formações geológicas que remontam a tempos e profundidades dife-
rentes, que se transformam e se diferenciam uma das outras em veloci-
dades distintas no decurso da chamada história geológica. 

É uma metáfora que só pode ser usada a partir do século XVIII, de-
pois que a antiga ciência natural, a história natural, foi temporalizada 
e, com isso, historicizada. Sua transposição para a história humana, 
política ou social, permite superar analiticamente os diversos planos 
temporais em que as pessoas se movimentam, os acontecimentos se 
desenrolam e os pressupostos de duração mais longa são investiga-
dos. (KOSELLECK, 2014, p. 19).

Desse modo, fazendo o percurso inverso, o autor leva para a história 
uma conotação espacial, metáfora que, para ele, traz uma vantagem: 
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“Assim como ocorre com o modelo geológico, os ‘estratos do tempo’ 
também remetem a diversos planos, com durações diferentes e origens 
distintas, mas que, apesar disso, estão presentes e atuam simultanea-
mente” (KOSELLECK, 2014, p. 09). Nesse sentido, tempos históricos e 
tempos naturais podem ser distinguidos claramente, embora ambos se 
influenciem reciprocamente. 

Essa acepção permite ver a contemporaneidade do não contem-
porâneo, o que Koselleck (2014, p. 09) chama de “um dos fenômenos 
históricos mais reveladores”. Trata-se de estratos que se remetem uns 
aos outros, mas não dependem completamente uns dos outros, numa 
perspectiva que se contrapõe aos modelos lineares de entendimento 
do tempo como uma flecha, tal como o judaico-cristão, e também ao 
circular na perspectiva grega, cuja linha acaba se remetendo a si mesma. 

Nessa perspectiva de Koselleck, estratos do tempo se equivalem a 
vestígios da experiência, sendo um dos primeiros estratos do tempo 
histórico a singularidade. No entanto, a recorrência é também outra 
face indissociável da singularidade, sendo sua pré-condição. Para o 
autor, “na medida em que se mostram imutáveis, até mesmo estruturas 
de repetição duradouras adquirem um caráter singular” (KOSELLECK, 
2014, p. 22). A mudança, desse modo, não estaria apenas em aconte-
cimentos súbitos e singulares, mas também na recorrência. Com uma 
“teoria dos estratos do tempo”, proposta por Koselleck, seria possível 
medir diferentes velocidades, aceleração ou atrasos, “tornando visíveis 
os diferentes modos de mudança, que exibem grande complexidade 
temporal” (KOSELLECK, 2014, p. 23). Assim, existem tempos históricos 
que transcendem a experiência de indivíduos e gerações, trazendo fenô-
menos que se estendem a várias gerações. 

Rivera Cusicanqui, por sua vez, refletindo sobre a experiência a 
partir do Sul global, propõe que haja uma descolonização epistêmica, no 
sentido de se fomentar o pensamento local em vez de se assentar sobre 
bases eurocêntricas. Criticando uma visada pós-colonial ou descolonial, 
a autora compreende que a luta anticolonial ainda se dá no cotidiano, 
sendo a mais importante delas a luta por uma descolonização das subje-
tividades, daí a proposta de se trazer o mundo chi’xi para o pensamento 
sobre a América Latina (RIVERA CUSICANQUI, 2018). 
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O ch’ixi é tomado como recombinação de mundos opostos e signifi-
cantes contraditórios que forma um tecido na fronteira mesma daqueles 
pólos antagônicos (RIVERA CUSICANQUI, 2018). A vitalidade desse 
processo a converte em uma trama e em um tecido intermediário, taypi: 
arena de antagonismos e seduções. No entendimento de Rivera Cusi-
canqui (2018) sobre o taypi, este seria um mundo do meio, uma zona de 
contato, encontro e violência, que une o mundo do espírito e o mundo 
da vida material. Nesse mundo tripartido, o choque ou a oposição cons-
tituem uma fonte de dinamismo, sendo precisamente por essa razão que 
ação coletiva e a transformação do existente se fazem possíveis.

O ponto de partida para se compreender a heterogeneidade da nossa 
sociedade em toda sua profundidade histórica pelo viés do mundo chi’xi, 
conforme Rivera Cusicanqui (2018), é o pensamento de René Zavaleta 
sobre lo abigarrado, que se trata de um conceito ao mesmo tempo espa-
cial e temporal, afim à ideia quechumara de pacha1. 

Na abordagem zavaletiana, sua curiosidade pelos esquitos de minera-
ção (fragmentação e mescla de minerais devido a movimentos tectô-
nicos de diversas épocas geológicas) ressoa na imagem das manchas 
ou jaspes sociais de profundidade histórica diversa intercaladas ago-
nizantemente, que às vezes vê como uma característica constitutiva, 
mas também como uma disjunção crítica que é necessário superar2. 
(RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 16). 

Rivera Cusicanqui (2018) propõe o ch’ixi como prática descolo-
nizadora, uma versão da noção de abigarrado, que se refere ao cinza 

1. Segundo Quintero (2018), pacha é “convergência cósmica entre as forças do universo, 
o tempo/espaço onde habita a vida de todos os seres. O ordenamento cósmico, seguindo 
a concepção aymara, estaria sustentado na organização geoespacial das quatro principais 
forças cósmicas: Akapacha, Manqhapacha, Alaxpacha e Kawkipacha.Tais forças atuam 
como separações/articulações entre os topos da existência cósmica, mas não na forma 
de oposições binárias, senão como áreas de fluxos e conexões vitais. Do mesmo modo, a 
Pacha se refere a um ordenamento temporal, que de modo circular organiza o movimento 
constante da vida” (QUINTERO, 2018, p. 118). Tradução nossa.

2. “En el abordaje zavaletiano, su curiosidad por los esquistos mineros (fragmentación y 
mezcla de minerales por obra de movimientos tectónicos de diversas épocas geológicas) 
resuena en la imagen de las manchas o jaspes sociales de diversa profundidad histórica 
entreverados agónicamente, que a ratos ve como un rasgo constitutivo, pero también 
como disyunción crítica que es necesario superar.” (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 16). 
Tradução nossa. 
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jaspeado, formado a partir de infinidades de pontos negros e brancos 
que, juntos, assemelham-se a um cinza cujos pontos pretos e brancos 
permanecem separados e identificáveis. Trata-se de uma metáfora usada 
por ela para explicar um tipo de mestiçagem para além da noção de 
fusão ou hibridez, mas que implica uma coexistência de diferentes, um 
certo conviver e habitar das contradições. 

Sua proposta, a partir desse conceito, é explorar a matriz andina/
popular do abigarrado e suas diferenças com o conceito de ch’ixi, o que 
ela considera um exercício de imaginação sociológica, que tem a intenção 
de problematizar a realidade atual, mas que pode estabelecer genealogias 
ou origens, com o foco em trazer à cena uma descolonização epistêmica 
que não esteja apartada do contexto do Sul Global e que, neste sentido, 
avança em relação ao conceito de abigarrado proposto por Zavaleta:

Em contraste com a noção de abigarrado, aquela da epistemologia 
Ch’ixi que desenvolvemos coletivamente, é antes o esforço para su-
perar o historicismo e os binarismos da ciência social hegemônica, 
usando conceitos-metáforas que descrevem e interpretam as media-
ções complexas e a constituição heterogênea de nossas sociedades. 
Se nos anos setenta e oitenta o debate intelectual tomou por certo 
a iminente homogeneização ou hibridização cultural das sociedades 
latino-americanas, a partir de meados dos anos noventa, experimen-
tamos a irrupção múltipla de passados   não diretos e indigestos. As 
lutas indígenas, as lutas feministas e as lutas ambientais são um pesa-
delo para que os Acordos de Livre Comércio (TLCs) que estão sen-
do tentados sejam rigorosamente cumpridos em todo o continente, e 
para tantos delírios eurocêntricos que querem uma fabricação global 
do ser humano. (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 17, do original em 
espanhol3).

3. “En contraste con la noción de abigarramiento, la de epistemología ch’ixi que hemos 
elaborado colectivamente, es más bien el esfuerzo por superar el historicismo y los 
binarismos de la ciencia social hegemónica, echando mano de conceptos-metáfora que a 
la vez describen e interpretan las complejas mediaciones y la heterogénea constitución de 
nuestras sociedades. Si en los años setenta y ochenta el debate intelectual daba por supuesta 
la inminente homogeneización o hibridación cultural de las sociedades latinoamericanas, 
desde mediados de los noventa vivimos la múltiple irrupción de pasados no dirigiros e 
indigeribles. Las luchas indígenas, las luchas feministas y las luchas medioambientales 
son una pesadilla para los Tratado de Libre Comercio (TLC) que se intentan imponer a 
rajatabla en todo el continente, y para otros tantos delirios eurocéntricos que desean una 
manufactura global de lo humano.” (CUSICANQUI, 2018, p. 17). Tradução nossa.
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Com Rivera Cusicanqui (2018), a temporalidade assume concre-
tude e se espacializa tanto com a metáfora de abigarrado ampliada pela 
noção de ch’ixi, que deixa transparecer uma coexistência de diferentes, 
um certo conviver e habitar das contradições remetendo a esta imagem 
que congrega heterogeneidades, quanto vinculada ao território e como 
algo que se dá na esfera do cotidiano que é, para ela, temporalmente 
marcado. As diferenças - de temporalidades, de subjetividades, de iden-
tidades, entre outros - permaneceriam evidenciadas e comporiam uma 
“homogeneidade heterogênea”. Para ela, o cotidiano é fraturado, e não 
está para ser reparado, mas vivenciado. Desse modo, as temporalidades 
seriam “abigarradas”, em relação à sua heterogeneidade, e presentes e 
atuantes no cotidiano (RIVERA CUSICANQUI, 2018).

Ao abordar as contribuições de Rivera Cusicanqui para os movi-
mentos sociais e identificações políticas, Accossatto (2017) retoma a 
colocação da autora, especialmente em Oprimidos pero no vencidos, 
de 1984, de que estamos num momento da história que rompe com os 
esquemas de temporalidade tradicionais. Na cosmovisão indígena, no 
que diz respeito à noção de tempo, o passado e futuro estão contidos 
no presente, sendo que “a regressão ou a progressão, a repetição ou a 
superação do passado estão em jogo em cada conjuntura” (RIVERA 
CUSICANQUI, 2010, p. 55 apud ACCOSSATO, 2017, p. 174). A visada 
da cosmovisão aymara à qual a autora recorre implica no entendimento 
da temporalidade como um movimento em espiral, que traz diferentes 
horizontes históricos, numa contínua retroalimentação do passado 
sobre o futuro.  

Os horizontes, como grandes camadas históricas que recobrem a 
superfície atual, não formam uma sucessão linear que permanente-
mente ultrapassa a si mesma e avança em direção a um “destino”: são 
referências inerentemente conflitivas, parcelas vivas do passado que 
habitam o presente e bloqueiam a geração de mecanismos de progres-
são histórica. A este movimento conflitivo, Silvia Rivera chama de 
contradições não contemporâneas. Esta noção permite propor a co-
existência simultânea de uma multiplicidade de camadas, horizontes 
ou ciclos históricos. As contradições não contemporâneas são viven-
ciadas, nas gerações aymaras contemporâneas, como a experiência de 
discriminação racial que produz sentimentos de alienação e exclusão 
em seu próprio país. Essas formas de opressão são percebidas como 
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anacrônicas e contraditórias frente aos discursos nacionalistas e in-
tegracionistas dos Estados nacionais contemporâneos. (ACCOSSAT-
TO, 2017, p. 174, no original em espanhol4).

Assim, a compreensão da temporalidade na perspectiva aymara se 
funda num movimento espiralar em que passado, presente e futuro se 
intercambiam e que, para Rivera Cusicanqui (2018), seria uma forma 
de se pensar o contexto latinoamericano, levando em consideração sua 
conformação política e social. A ideia de camadas sobrepostas atuantes, 
que conformam uma coexistência simultânea de múltiplas camadas, 
horizontes ou ciclos históricos, parece se assemelhar à proposição dos 
estratos do tempo de Koselleck, numa visada em que as questões da 
territorialidade e da colonização se fazem presentes. 

3. Considerações finais

Considerando o tempo uma aporia cuja condição humana de apre-
ensão se dá via narrativa, desde Agostinho a metáfora espacial assume 
lugar de destaque como forma de apreendê-lo. Isso pode ser o resul-
tado do fato de que a temporalidade, ao ser percebida como movimento, 
evoque uma certa espacialidade, assim como as relações entre intervalos 
de tempo digam respeito a “espaços de tempo”, segundo concepção de 
Ricoeur (2010). 

Assim, observa-se o uso de metáforas espaciais em várias correntes 
de pensamento sobre a temporalidade, como as de Koselleck e Rivera 
Cusicanqui que, embora apontem para perspectivas diferentes, apro-

4. Los horizontes, como grandes capas históricas que recubren la superficie presente, no 
forman una sucesión lineal que permanentemente se supera a sí misma y avanza hacia 
un “destino”: son referentes inherentemente conflictivos, parcelas vivas del pasado que 
habitan el presente y bloquean la generación de mecanismos de progresión histórica. A este 
movimiento conflictivo, Silvia Rivera lo llama contradicciones no-coetáneas. Esta noción, 
le permite plantear la coexistencia simultánea de una multiplicidad de capas, horizontes 
o ciclos históricos. Las contradicciones no-coetáneas se vivencian, en las generaciones 
aymaras contemporáneas, como la experiencia de discriminación racial que produce 
sentimientos de extranjería y exclusión en su propio país. Estas formas de opresión, 
se perciben como anacrónicas y contradictorias frente a los discursos nacionalistas e 
integracionistas de los estados nación contemporáneos. (ACCOSSATTO, 2017, p. 174). 
Tradução nossa.
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ximam-se quanto à proposição de que o presente seria composto por 
camadas de temporalidades diferentes que coexistem no presente. 

A perspectiva de Koselleck espacializa o tempo, mas implica numa 
visão delimitadora de um espaço com muitas temporalidades, ainda 
generalizando e apaziguando as diferenças. Os tempos contraditórios 
de que é composto o cotidiano parecem não conseguir se encaixar, sem 
questionamentos, nas meta-categorias espaço de experiência e hori-
zonte de expectativa, uma vez que a coexistência dessas temporalidades 
não é isenta de conflitos.

É neste ponto que Rivera Cusicanqui, que também lança mão da 
metáfora espacial e, de certa forma, concreta, do conceito de abigar-
rado, avançando-o em direção ao entendimento do chi’xi, se diferencia 
de Koselleck. Para ela, esse arranjo de temporalidades diversas não é 
apaziguador e, ao mesmo tempo, deve ser compreendido no interior 
de uma coletividade, observando-se as marcas da territorialidade, no 
âmbito do cotidiano. O mundo que se pressupõe global é composto por 
mundos diferentes - locais e materializados pela experiência (RIVERA 
CUSICANQUI, 2018). 

Essas camadas temporais, que visualmente podem ser percebidas a 
partir do conceito de “estratos do tempo”, de Koselleck, são, na pers-
pectiva de Rivera Cusicanqui (2018), tempos imbricados, abigarrados 
e, por isso, em sua perspectiva, deve-se pensar o contraditório e como 
se dá essa coexistência de temporalidades no presente. Retomando a 
cosmogonia chi’xi, o passado é aquilo pelo que se trabalha, ou seja, está 
à sua frente, enquanto o futuro, como incerteza e expropriação de parte 
deste passado, está atrás, atuando como fardo sobre o presente (RIVERA 
CUSICANQUI, 2018).
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Capítulo 2

Produção de presença:  
produção de presentes?
Rafael Andrade

1. Introdução

Temos visto, nos últimos anos, pensamentos que têm defendido um 
certo retorno às sensibilidades corporais como uma forma importante de 
conhecimento. Uma das proposições que mais parece advogar em favor 
do encontro de corpos e das afetações que daí surgem é a “produção 
de presença”. Em um livro homônimo, o autor, Hans Ulrich Gumbrecht 
(2010), argumenta que as humanidades têm um predomínio histórico 
(no mínimo desde a Modernidade) da produção de sentido – a inter-
pretação, os significados, as razões; enquanto as dimensões da presença 
– a sensibilidade, a afetação, o arrebatamento, o toque e outras formas 
de conhecimento possibilitadas pelo encontro de corpos com outros 
corpos ou com outras materialidades – são tidas como um conheci-
mento menor e, por isso, relegadas a um segundo plano na análise de 
fenômenos comunicacionais. 

A intenção deste trabalho é observar como se articulam as dimen-
sões espaciais e, principalmente, temporais na obra de Gumbrecht 
(2010). Por que o foco na dimensão temporal? Porque a obra Produção 
de Presença parece, em um primeiro momento, apenas interessada na 
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dimensão espacial. Perguntamos, então, o que o conceito de presença 
agencia espaçotemporalmente? Seria possível pensar a presença apenas 
de forma espacial? Que implicações isso teria? Como a ideia de presente 
estaria articulada nessa teoria? E de que maneira outras temporalidades 
estariam agenciadas nesse conceito? 

2. Produção de presença

Depois da virada do milênio, Hans Ulrich Gumbrecht (2010) publica 
o livro chamado Produção de Presença – O que o sentido não consegue 
transmitir. Nele, organiza algumas discussões que, segundo o autor, 
vinham tomando forma desde a década de 1970, a partir de colóquios 
realizados com outros pensadores que partilhavam interesses comuns. 
Essas discussões trariam, paulatinamente, questões sobre as materiali-
dades da comunicação1 e sua influência mediadora no ato comunica-
cional. Junto com a preocupação sobre as materialidades comunicacio-
nais, a principal questão na qual essa série de observações culmina é 
o convite para se olhar para os efeitos de presença que estariam agen-
ciados no ato da comunicação. O que seriam esses efeitos de presença?

Gumbrecht (2010, p. 13) sugere que a “produção de presença aponta 
para todos os tipos de eventos e processos nos quais se inicia ou se 
intensifica o impacto dos objetos presentes  sobre corpos humanos”. A 
produção de presença se configuraria de forma complementar a uma 
outra maneira de observar os fenômenos de comunicação, a produção de 
sentido que, por sua vez, trabalharia em direção à significação dos fenô-
menos, com ênfase na interpretação (GUMBRECHT, 2010). Segundo 
Gumbrecht, 

o livro [Produção de Presença] desafia uma tradição largamente ins-
titucionalizada, segundo a qual a interpretação - ou seja, a identifi-
cação e/ou a atribuição de sentido - é a prática nuclear, na verdade a 
única, das Humanidades. Com os conceitos de “materialidade”, “não 
hermenêutico” e “presença”, entre outros, será questionada aqui a tese 
da universalidade da interpretação.  (GUMBRECHT, 2010, p.21-22).

1. “Materialidades da Comunicação são todos os fenômenos e condições que contribuem 
para a produção de sentido, sem serem, eles mesmos, sentido” (GUMBRECHT, 2010, p. 
28).
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Gumbrecht (2010) advoga, nesse sentido, em direção a uma recupe-
ração do contato com as coisas do mundo, uma recuperação da super-
fície física (os sentidos do corpo humano, as sensibilidades) de contato. 
Ele diz, inclusive, que seria necessário que as humanidades, tão viciadas 
em procurar o que há além ou abaixo das coisas físicas, deveriam buscar 
alternativas não metafísicas2 de conhecimento e experimentação das 
coisas do mundo (GUMBRECHT, 2010). Segundo o autor,

Este livro [Produção de Presença] assume o compromisso de lutar 
contra a tendência da cultura contemporânea de abandonar, e até es-
quecer, a possibilidade de uma relação com o mundo fundada na pre-
sença. Mais especificamente, assume o compromisso de lutar contra 
a diminuição sistemática da presença e contra a centralidade incon-
testada da interpretação nas disciplinas do que chamamos “Artes e 
Humanidades” (...) Em última análise, o que este livro defende é uma 
relação com as coisas do mundo que possa oscilar entre efeitos de 
presença e efeitos de sentido. (GUMBRECHT, 2010, p. 15).

Para o autor, mudando-se o paradigma da produção de sentido para 
a produção de presença, muda-se também a autorreferência e a forma 
de olharmos para os fenômenos: em uma cultura de sentido a autorre-
ferência humana predominante é o pensamento (a consciência, a inter-
pretação); enquanto em uma cultura de presença essa autorreferência 
predominante é o corpo (GUMBRECHT, 2010). O autor sugere alcançar 
e pensar nos objetos culturais em uma camada que não seja só a camada 
de sentido. Ele acredita, junto com Jean-Luc Nancy, que hoje em dia 
nada é mais cansativo do que a produção de outra nuance de sentido 
e, por isso, defende que sentimos falta de fenômenos e impressões de 
presença (GUMBRECHT, 2010).

Ao defender a cultura da presença, usualmente não explorada nas 
humanidades, como uma maneira alternativa à cultura do sentido, 
Gumbrecht (2010) parece nos convidar para observar as nossas rela-
ções corporais com o aqui e o agora: as sensibilidades e as sensações, a 

2. “‘Metafísica’ refere-se a uma atitude, quer cotidiana, quer acadêmica, que atribui ao 
sentido dos fenômenos um valor mais elevado do que à sua presença material; a palavra 
aponta, por isso, para uma perspectiva do mundo que pretende sempre ‘ir além’ (ou ‘ficar 
aquém’) daquilo que é ‘físico’” (GUMBRECHT, 2010, p. 14).
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atenção ao espaço físico-geográfico em que nos encontramos, as intera-
ções com as particularidades, sejam a partir de outros corpos, de tecno-
logias ou materialidades presentes, sejam ainda a partir de formas de 
mediação particulares que estejam ao alcance de nossos corpos. 

Portanto, as dimensões espaciais e temporais parecem ser funda-
mentais para nos ajudar a pensar a produção de presença, uma vez 
que essa ideia parece articular a presença física de corpos em determi-
nados espaços e em tempos específicos. No entanto, o autor faz ressalvas 
quanto à dimensão temporal no desenvolvimento de sua ideia. Segundo 
Gumbrecht, 

A palavra “presença” não se refere (pelo menos, não principalmente) 
a uma relação temporal. Antes, refere-se a uma relação espacial com 
o mundo e seus objetos. Uma coisa “presente” deve ser tangível por 
mãos humanas - o que implica, inversamente, que pode ter impacto 
imediato em corpos humanos. Assim, uso “produção” no sentido da 
sua raiz etimológica (do latim producere), que se refere ao ato de “tra-
zer para diante” um objeto no espaço. (GUMBRECHT, 2010, p.13).

E complementa:

Antes de tudo, queria entender a palavra “presença”, nesse contexto, 
como uma referência espacial. O que é “presente” para nós (...) está 
à nossa frente, ao alcance e tangível para nossos corpos. (...) Em ou-
tras palavras, falar de “produção de presença” implica que o efeito de 
tangibilidade surgido com os meios de comunicação está sujeito, no 
espaço, a movimentos de maior ou menor proximidade e de maior ou 
menor intensidade. (GUMBRECHT, 2010, p. 38-39).

Cabe questionarmos aqui a ênfase dada pelo autor à dimensão espa-
cial e o afastamento e obliteração inicial da dimensão temporal da teoria. 
Se o autor chama a atenção para a presença de corpos em determinado 
espaço, não seria indissociável dessa ideia a dimensão temporal? Para 
um corpo estar presente, não seria necessário que ele esteja presente em 
determinado momento, configurando assim uma presença espaçotem-
poral? Não seria difícil trabalharmos de forma separada as dimensões 
espaciais e temporais, especialmente nessa ideia? 

Parece-nos que estar presente é a condição de presença dos corpos. 
Dessa maneira, estar presente talvez queira significar duas coisas: estar, 
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de corpo presente em determinado espaço (aqui); e estar de corpo 
presente nesse espaço em determinado intervalo temporal no presente 
(agora). Seria possível, perguntamos, estar em presença sem estar 
na dimensão temporal do presente3? Será que o presente (enquanto 
dimensão temporal) e a presença não estão mais emaranhados do que 
parecem? 

Gumbrecht explica por que a dimensão temporal não é tão interes-
sante para os efeitos de presença:

Se o corpo é a autorreferência predominante numa cultura de pre-
sença, então (...) o espaço - ou seja, a dimensão que se constitui ao 
redor dos corpos - deve ser a dimensão primordial em que se nego-
ciem a relação entre os diferentes seres humanos e a relação entre os 
seres humanos e as coisas do mundo. Em contrapartida, o tempo é 
a dimensão primordial em qualquer cultura de sentido, pois parece 
existir uma associação inevitável entre a consciência e a temporalida-
de (...). Acima de tudo, porém, o tempo é a dimensão primordial em 
qualquer cultura de sentido, pois leva tempo para concretizar as ações 
transformadoras por meio das quais as culturas de sentido definem a 
relação entre os seres humanos e o mundo. (GUMBRECHT, 2010, p. 
109-110).

Parece-nos que o argumento de Gumbrecht (2010) contra a dimensão 
temporal na presença, aqui, serve para fortalecer sua teoria calcada na 
sensibilidade dos corpos, contrapondo-se à ideia da interpretação (e, 
às vezes, superinterpretação) dos sentidos. Em sua defesa, ele usa o 
argumento de que o pensamento temporal é um pensamento da ordem 
dos sentidos, da organização de conteúdos e significações dos acon-
tecimentos – e mais, ele sugere que a dimensão temporal é da ordem 
do sentido, pois “leva tempo” para executar (trazer à ação) as ações 
pensadas pela cultura de sentido (GUMBRECHT, 2010). Em contrapar-
tida, a dimensão espacial seria a dimensão da afetação, do toque, do 

3. Não desejamos tomar aqui a noção de “presente” como pacificada. Acreditamos que 
as temporalidades sejam formas problemáticas e sempre questionáveis e questionadoras 
de olharmos para a dimensão temporal. Trazemos, aqui, a noção de presente para 
desdobrarmos e discutirmos, mais adiante no texto, que temporalidades e que presentes 
podem ser articulados a partir dessa ideia.
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encontro de corpos e das sensibilidades. Esta, portanto, menos influen-
ciável pela dimensão de sentido do que a primeira. 

No entanto, ainda não estamos totalmente convencidos de que a 
dimensão temporal deva estar apartada do conceito de produção de 
presença. Seria possível, voltamos a perguntar, que corpos estejam em 
situação de presença sem que eles estejam presentes no presente? Sem 
que eles estejam inseridos em uma dimensão temporal do presente? 
Uma dimensão na qual o aqui e o agora permitem que as coisas do 
mundo possam ser acessadas pelos sentidos do corpo humano? E será 
que não poderíamos pensar também o tempo presente como a dimensão 
temporal da ação, colocando em cheque assim a ideia de Gumbrecht 
(2010) de uma dimensão temporal afastada da condição de ação? 

Acreditamos que os sentimentos e as sensibilidades corporais preten-
didas por Gumbrecht (2010) só podem ser sentidas se pensarmos essas 
trocas em um determinado intervalo temporal e espacial: em um aqui 
e em um agora. Nesse caso, sugerimos, a noção de presente enquanto 
dimensão temporal é fundamental, junto com a dimensão espacial, para 
o desenvolvimento e o entendimento da teoria da produção de presença. 
Acreditamos que, da maneira com que Gumbrecht (2010) chama nossa 
atenção aos efeitos de presença, é quase impossível dissociarmos as 
dimensões espaciais das temporais. E, mais ainda, acreditamos que a 
teoria se desenvolve com bases tanto no aqui (dimensão espacial) quanto 
no agora (dimensão temporal). Para isso, gostaríamos de perguntar: 
será que não caberia observarmos incidências de dimensão temporal 
do presente nessa teoria? Em caso afirmativo, como se desenvolveriam 
as temporalidades do presente na produção de presença? Que tipos 
de presente se articulam nessa ideia? De que maneira os presentes são 
pensados e podem ser articulados para contribuírem com a produção de 
presença? E caberia pensarmos, além, em outras temporalidades exis-
tentes em uma situação de presença? 

2. Produção de presentes

Gumbrecht (2010) pauta sua ideia a partir de uma saturação de signi-
ficações e interpretações que estariam ocorrendo, desde a Modernidade, 
na ciência e nas humanidades. Segundo ele, a sistematização do conhe-
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cimento na Modernidade, com o estabelecimento do paradigma sujeito-
-objeto e sua forma de separar o pesquisador do fenômeno a partir 
de uma “distância de segurança” contribuiu para a “perda do mundo” 
das humanidades, além de relegarem as sensibilidades corporais a um 
segundo plano (GUMBRECHT, 2010). 

Ao comentar sobre uma certa crise da Modernidade a partir da 
priorização de efeitos de sentido em detrimento de efeitos de presença 
(GUMBRECHT, 2010), o autor deixa escapar a oportunidade de falar 
de outra crise que pode ser observada no período moderno: a crise do 
tempo. A temporalidade moderna é percebida, segundo diagnóstico de 
alguns pensadores das temporalidades (HARTOG, 2013; KOSELLECK, 
2014), a partir de uma aceleração e uma busca incessante pelo futuro; de 
um passado que não queríamos que voltasse e um futuro cuja chegada 
ansiaríamos; um tempo linear que funcionaria como uma flecha sempre 
apontada para um futuro, que se realizaria em forma de progresso. Essa 
organização temporal do futurismo deixaria o presente como um breve 
momento espremido entre o que não queríamos mais que voltasse (“o 
passado fica para trás”) e o que desejaríamos que chegasse rápido (um 
tempo presente acelerado para que o futuro aconteça). 

Apesar de não realizar uma reflexão mais minuciosa sobre as tempo-
ralidades em Produção de Presença, Gumbrecht (2010) parece propor, 
implicitamente, uma outra forma de experiência e percepção temporal 
do presente. É possível percebermos, em seu movimento, uma atenção 
para um tempo presente mais forte, mais alargado e como um tempo 
da ação e da percepção: um presente mais produtivo e frutífero e não 
apenas como breve momento de transição. Esse movimento de reflexão 
temporal, que é discreto na obra que estamos discutindo, dá origem, 
posteriormente, ao livro Nosso amplo presente (GUMBRECHT, 2015), 
que traz outros tipos de questionamentos que não serão abordados aqui. 

Se, por um lado, o convite à presença corporal e física da dimensão 
espacial parece repensar a relação dos corpos com as coisas do mundo e 
dá como alternativa à cultura de sentido o foco na cultura da presença, 
por outro lado o convite a uma atenção ao tempo presente enquanto um 
tempo da ação, da experiência e da percepção sensível parece sugerir 
uma reconfiguração temporal que seria pautada não mais de forma a 
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buscar sempre o futuro, mas pensando o presente como uma dimensão 
temporal significante. Como percebemos que Gumbrecht sugere a 
produção de presentes na obra que estamos discutindo? Primeiro, a 
partir da noção de percepção/aparência e, segundo, a partir do foco, 
por um lado, nas experiências estéticas e, por outro, nos acontecimentos 
cotidianos (GUMBRECHT, 2010). 

A noção de percepção, para Gumbrecht (2010), pode ser construída 
juntamente com a noção de experiência. As duas se dariam como forma 
dos observadores apreenderem o mundo: a percepção a partir dos 
sentidos/sensibilidades do corpo; e a experiência a partir dos conceitos 
(GUMBRECHT, 2010). Gumbrecht (2010) chega a essa ideia a partir do 
destaque do papel do observador na ciência moderna. Segundo ele, o 
paradigma sujeito-objeto foi determinante na Modernidade para apartar 
os corpos observadores das coisas do mundo (GUMBRECHT, 2010). No 
entanto, ele chama a atenção, os observadores de segunda ordem – os 
observadores condenados, mais do que privilegiados, a observarem a 
si mesmos no ato da observação – descobriram duas questões impor-
tantes: 1) eles perceberam que cada elemento do conhecimento e cada 
representação dependeria sempre do ângulo de observação, produ-
zindo várias representações, tão diferentes quanto fossem os ângulos de 
observação, o que destruiria a crença na estabilidade dos objetos de refe-
rência; e 2) eles redescobriram o corpo humano, mais especificamente 
os sentidos humanos, como parte integral de qualquer observação do 
mundo (GUMBRECHT, 2010). Essas consequências problematizariam 
a suposta neutralidade de gênero do observador incorpóreo e agen-
ciando questões que remetessem tanto à experiência quanto à percepção 
do observador (GUMBRECHT, 2010).

Gumbrecht (2010) chama Martin Seel para complementar seu racio-
cínio sobre a percepção. Segundo o autor, Seel funda uma nova reflexão 
sobre a estética no conceito de “aparência” (o termo “percepção” também 
é usado no mesmo contexto) (GUMBRECHT, 2010). Seel reúne as 
condições com as quais o mundo nos é dado e apresentado aos sentidos 
humanos (GUMBRECHT, 2010). Essa ideia seria uma tentativa de nos 
devolver, à consciência e ao corpo, a coisidade do mundo. Segundo 
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Gumbrecht (2010, p. 88), “o que quer que ‘apareça’ está ‘presente’ porque 
se oferece aos sentidos do ser humano”. 

Gumbrecht (2010) sugere que nem os objetos nem os observadores 
devam ser retirados do mundo das coisas. Sua defesa é que as percepções 
ocorram no mundo das coisas, de forma emaranhada (GUMBRECHT, 
2010). Sua sugestão, inclusive, vai além. Ele defende que o paradigma 
sujeito-objeto é um paradigma de epistemologia moderna e ocidental, 
e que esse paradigma, por si só, já parte de uma noção de divisão entre 
o corpo do pesquisador de um lado e o fenômeno observado do outro 
(GUMBRECHT, 2010). Ele gostaria, entretanto, de pensar o encontro 
como um acontecimento conjunto, como uma unidade entre corpo e 
mundo que não pode ser observada dentro da epistemologia moderna 
e ocidental (GUMBRECHT, 2010). E para essa superação, Gumbrecht 
(2010) parece sugerir dois caminhos: uma volta à cultura medieval do 
corpo e à noção de “Ser no mundo”, de Heidegger. Um último caminho 
foi observado por nós, a partir de uma nova configuração temporal do 
presente, talvez influenciada pela cultura oriental, que aparece em seus 
exemplos.

Com o paradigma sujeito-objeto, diz Gumbrecht (2010, p. 46), “os 
humanos começam a entender-se como excêntricos ao mundo (…).; tal 
posição difere da autorreferência predominante durante a Idade Média 
cristã, em que o humano se via como sendo parte de e rodeado por um 
mundo resultante da criação divina”. Ainda de acordo com Gumbrecht 
(2010, p. 47), “a lógica binária muito básica do paradigma sujeito-objeto 
atribuiria ao corpo humano um lugar ao lado dos objetos do mundo, 
enquanto no pensamento medieval se acreditava que espírito e matéria 
eram inseparáveis”.

Já o conceito de “Ser no mundo”4, de Heidegger, contribuiria, 
segundo Gumbrecht (2010, p. 70), para a substituição do paradigma 
sujeito-objeto ao devolver a autorreferência humana ao contato com as 
coisas do mundo: “Contra o paradigma cartesiano, Heidegger reafir-
mava a substancialidade corpórea e as dimensões espaciais da exis-

4. Não pretendemos fazer aqui uma discussão mais detida deste conceito de Heidegger. 
Por isso, trazemos aqui, sucintamente, seu estudo e sua apresentação apenas a partir de seu 
acionamento em Gumbrecht (2010). 
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tência humana”. A existência humana como “Ser no mundo”, comenta 
Gumbrecht (2010, p. 91), seria “uma existência que está sempre já em 
contato substancial e, por isso, espacial com as coisas do mundo”. Ambos 
os conceitos, “Ser” e “presença”, explica Gumbrecht (2010, p. 103), 
“implicam substância; ambos estão relacionados com o espaço; ambos 
podem se associar ao movimento”, relacionando-se assim a um caráter 
de instabilidade, próprio da tensão/oscilação entre efeitos de presença e 
efeitos de sentido.

Tanto a autorreferência medieval do corpo quanto o conceito de 
“Ser no mundo” de Heidegger parecem direcionar os corpos dos seres 
humanos em uma espécie de cosmologia (ou a uma criação divina), que 
possibilitaria às pessoas se verem como sendo parte do mundo material 
em que vivem (GUMBRECHT, 2010). 

Nesse caso, não se veem como excêntricos ao mundo, mas como par-
te do mundo (de fato, estão no mundo, em sentido espacial e físi-
co). Numa cultura de presença, além de serem materiais, as coisas do 
mundo têm um sentido inerente (e não apenas um sentido que lhes é 
conferido por meio da interpretação), e os seres humanos consideram 
seus corpos como parte integrante da sua existência. (GUMBRECHT, 
2010, p. 106-107).

Outro caminho sugerido por Gumbrecht (2010) para superarmos 
a noção moderna do foco na significação parte de duas formas dife-
rentes de percepção de momentos presentes: o primeiro, a partir das 
experiências estéticas; e o segundo, a partir das experiências cotidianas. 
Ambas as experiências são sensíveis e parecem ter um apelo importante 
ao momento presente, mas parecem funcionar de formas diferentes. 
Observemos como uma dimensão temporal do presente pautada em um 
presente forte pode nos ajudar a pensar a produção de presença. 

A experiência estética, diz Gumbrecht (2010), são momentos espe-
cíficos de intensidade que podiam ser recordados com prazer e, sobre-
tudo, com nostalgia, em que é possível sentir um nível particularmente 
elevado no funcionamento de algumas de nossas faculdades gerais, 
cognitivas, emocionais e talvez até físicas, e que podem dotar essa expe-
riência de componentes provocadores de instabilidade e desassossego. A 
experiência estética, diz Gumbrecht (2010, p. 128), “nos dá sempre certas 
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sensações de intensidade que não encontramos nos mundos histórica e 
culturalmente específicos do cotidiano em que vivemos”.

A experiência estética, segundo Gumbrecht (2010), reúne algumas 
características que podem ser pensadas a partir do tempo: é uma situ-
ação ou acontecimento que possui caráter efêmero e evanescente; um 
momento intenso que surge do nada; um aparecimento e desapareci-
mento com caráter de evento; nunca sabemos quando, onde e se vai 
acontecer; tem a temporalidade de um momento. A experiência esté-
tica estaria articulada a esse arrebatamento repentino que acontece em 
nosso corpo em uma situação de intensidade na qual a presença de nosso 
corpo e suas sensibilidades são fundamentais para seu acontecimento. 

Como exemplo de experiência estética, o autor cita uma jogada 
plástica executada por um jogador de seu time de futebol americano 
universitário (os Stanford Cardinals) ao arremessar, em um movimento 
plasticamente belo, uma bola para um companheiro (GUMBRECHT, 
2010). Segundo Gumbrecht (2010), o caráter de evento que não pode 
ser premeditado talvez seja o que mais importa nessa experiência. A 
jogada surge e, quando começa a acontecer, já começa a desaparecer 
(GUMBRECHT, 2010). Ela dura um instante apenas. É efêmera. Mas a 
intensidade dela, segundo Gumbrecht (2010), é uma intensidade forte, 
que marca o momento da presença (não seria o momento presente 
também?). 

Esse presente da experiência estética, observamos, é um presente 
rápido, que passa como um sopro, apesar de intenso. Dura apenas um 
momento, mesmo podendo ser inesquecível. Mas talvez sua intensi-
dade faça esse presente se alargar. Esse presente parece ser um presente 
ao qual não podemos nos agarrar, dado seu caráter de evento efêmero. 
Mas, ao mesmo tempo, essa temporalidade presente parece também ser 
bem diferente do presente comumente observado pela temporalidade 
moderna. Ambos os presentes são fugidios. Mas parece que o presente 
inserido na flecha do tempo é um presente fraco, cujo tempo passa sem 
intensidade, com vistas para as expectativas do futuro. Já o presente da 
experiência estética parece, da mesma maneira, ser um presente rápido 
ao qual não se pode agarrar, mas forte por causa das sensibilidades 
afetadas. O corpo, na experiência estética, parece estar presente e tem 
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noção da sua presença corporal, enquanto o corpo, na flecha do tempo 
moderno, parece viver a dependência de outra temporalidade, parece 
viver à espera do futuro. 

Por outro lado, a experiência do presente do cotidiano parece 
funcionar de outra maneira. Gumbrecht (2010, p.176), na parte final 
do seu livro, nos chama a atenção para a ideia de “ficar quieto um 
momento”. Essa ideia confluiria com a noção de presença, segundo 
o autor, ao promover o apelo de estar presente e aberto às coisas do 
mundo a partir da sensibilidade sem, entretanto, procurar pelos efeitos 
de sentido (GUMBRECHT, 2010). “Ficar quieto um momento” convi-
daria as pessoas para prestar atenção à superfície, aos contatos físicos 
que são realizados em situações quaisquer. Juntamente com a proposta 
de “ficar quieto um momento”, o autor traz dois conceitos que nos ajuda 
a pensar essa relação atenta a um presente amplo – talvez mais lento – e 
forte: as noções de “redenção” e de “serenidade” (GUMBRECHT, 2010). 

O conceito de serenidade é trazido por Gumbrecht (2010) inicial-
mente a partir de Heidegger. Segundo Gumbrecht (2010, p. 97), “é 
possível que ele [Heidegger] descreva a serenidade como a capaci-
dade de abandonar quaisquer imaginação e projeção transcendentes”. 
E completa, algumas páginas adiante, dizendo que a serenidade, “isto 
é, [as pessoas] estarem, ao mesmo tempo, concentradas e disponíveis, 
sem deixarem que a concentração calcifique na tensão de um esforço” 
(GUMBRECHT, 2010, p. 132). Já a redenção é imaginada por Gumbrecht 
(2010) como um regresso, um estado a atingir por meio do paradoxo do 
êxtase. E como seria possível chegar a esse estado? E o que seria esse 
paradoxo do êxtase? 

Como chegaríamos lá? Talvez isolando, de preferência no tal dia 
perfeito, fortes sentimentos individuais de alegria ou de tristeza – e 
concentrando-nos neles com nossos corpos e nossos pensamentos; 
deixando que esses sentimentos diminuam a distância entre nós (o 
sujeito) e o mundo (o objeto) até o ponto em que a distância possa 
transformar-se subitamente num estado não mediado de estar-no-
-mundo. (GUMBRECHT, 2010, p. 170).

Ao dar exemplos de situações cotidianas que possam ser vividas com 
serenidade e redenção, ficando quieto por um momento, Gumbrecht 
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(2010) fala tanto de situações comuns como acordar bem cedo para 
começar mais um dia de pesquisas e trabalhos com agitação intelectual 
ou simplesmente se maquiar, quanto situações prazerosas ou não que 
possam ser vividas dentro de um dia, como ouvir uma ária de Mozart 
que, inclusive, pode ou não gerar uma epifania, por exemplo. Nessas 
situações, nos parece que o presente está articulado de outra forma que 
a das situações de experiência estética. Parece que o convite à atenção 
às situações cotidianas abre o presente para uma temporalidade signi-
ficante, forte e mais ampla. Apesar de continuar passando, a atenção a 
esses momentos presentes parece convidar-nos para viver essa tempo-
ralidade de maneira mais “serena”. A ideia de “sossego” e tranquili-
dade passa a sensação de uma presença atenta ao momento e, com essa 
atenção, marca-se o presente como tempo da atenção, da percepção e 
da vida.

Agnes Heller (2000) também observa algumas questões relacionadas 
à temporalidade da vida cotidiana. Segundo Heller (2000, p.16), “a vida 
cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer histó-
rico: é a verdadeira ‘essência’ da substância social”. A vida cotidiana, de 
acordo com a autora, tem como característica dominante a espontanei-
dade (HELLER, 2000). 

Mas a espontaneidade não se expressa apenas na assimilação do com-
portamento consuetudinário e do ritmo de vida, mas também no fato 
de que essa assimilação faz-se acompanhar por motivações efêmeras, 
em constante alteração, em permanente aparecimento e desapareci-
mento. (HELLER, 2000, p.22).

Nesse sentido, o pensamento de Heller (2000) e Gumbrecht (2010) 
parecem se aproximar. Ao dizer que o ritmo do cotidiano não permite 
muito planejamento na tomada de decisões, Heller (2000) considera que 
não se pode refletir sobre tudo o que se faz no cotidiano. Será que esse 
cotidiano que não é muito vivido a partir do planejamento, da reflexão 
e da interpretação não seria um cotidiano também da ordem dos efeitos 
de presença? 

A vida cotidiana, para Heller (2000), é a vida do indivíduo. É no 
cotidiano que as ações são realizadas, as decisões tomadas, os aconte-
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cimentos surgem e desaparecem (HELLER, 2000). Heller (2000, p. 15) 
diz que o “homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e recep-
tivo, mas na cotidianidade o indivíduo não tem tempo nem possibili-
dade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos”. O que 
Gumbrecht (2010) parece chamar a atenção quando fala de serenidade 
e redenção é justamente que a atenção ao momento presente e o conse-
quente relaxamento que possibilita a atenção às sensibilidades materiais 
parecem alargar esse tempo do cotidiano do qual Heller diz. Em Heller 
(2000), parece, o cotidiano, apesar de ser o tempo da vida do indivíduo, 
continua sendo um tempo acelerado. Talvez Gumbrecht (2010) chame 
para um outro tempo do cotidiano, um tempo do respiro, da pausa. Nos 
dois casos, parece que o cotidiano pode ser pensado a partir dos efeitos 
de presença. 

Se em uma temporalidade moderna o presente estava espremido na 
linha do tempo por causa de uma grande atenção a um espaço de expe-
riências (passado) e um horizonte de expectativas (futuro) (KOSEL-
LECK, 2014), o sugerido – não de forma explícita, é bom lembrar – por 
Gumbrecht (2010), parece trabalhar com uma atenção ao presente, 
diminuindo-se a significação tanto dos traumas do passado quanto das 
expectativas do futuro. Seja a partir das epifanias com seus arrebata-
mentos ou a partir das experiências e percepções dos acontecimentos 
cotidianos, uma defesa do presente parece emergir de suas reflexões.

3. Produção de outras temporalidades

Temos trabalhado, neste artigo, as possíveis dimensões temporais 
articuladas dentro da proposta de produzir presenças, de Gumbrecht 
(2010). No tópico anterior, trabalhamos as associações entre a produção 
de presença e a produção de presentes. Pensamos o tempo presente não 
de forma pacificada, como uma temporalidade dada, mas tentamos 
pensar as dimensões de presente que estariam articuladas dentro das 
noções de experiência estética, experiência do cotidiano, epifania, sere-
nidade, redenção e não-purificação dos fenômenos (GUMBRECHT, 
2010). Nesse movimento, percebemos algumas possíveis entradas 
temporais que pareciam articular outras temporalidades, mais focadas 
em momentos, em situações, em acontecimentos (LINGIS, 2018) – sejam 
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cotidianos e, por isso, mais naturalizados ou “ordinários”, sejam com 
uma intensidade estética maior que pudesse culminar em momentos de 
epifania. 

Dessa forma, gostaríamos de terminar o texto refletindo sobre como 
a noção de um presente forte que parece pairar nessa obra de Gumbrecht 
(2010), calcado tanto na ideia de epifania quanto na experiência do dia 
a dia, agencia outras temporalidades no momento presente. Assim, 
perguntamos: que outras temporalidades poderiam ser observadas 
nessas experiências de presença propostas por Gumbrecht (2010)?

Parece-nos que tanto a partir da experiência estética quanto da 
experiência do cotidiano, os “momentos de intensidade” dos quais 
fala Gumbrecht (2010) estão presentes em uma abordagem presencial. 
Podemos pensar, portanto, se em vez de trabalhar nessas duas chaves, 
poderíamos articular outra forma de organizar essas temporalidades, 
justamente a partir dos momentos de intensidade. 

E se pensarmos, por exemplo, em temporalidades que são obser-
vadas a partir dos momentos de experiência? O tempo da experiência, 
da percepção, o tempo do momento de interação, o tempo factual, o 
tempo da casualidade, do intempestivo, o tempo de um encontro, 
um tempo deslocado de uma noção linear do tempo, um tempo do 
vivido? O tempo de passar e tomar um café preto e forte? O tempo de 
uma viagem à Cordilheira dos Andes (LINGIS, 2018) ou o tempo de 
um encontro com alguém particular nessa viagem? O tempo de uma 
partida de futebol americano ou ainda de uma jogada marcante dentro 
dessa partida (GUMBRECHT, 2010)? O tempo de um dia de trabalho 
(GUMBRECHT, 2010) ou ainda de um insight obtido nesse dia depois 
de muito esforço? O tempo de um acontecimento inesperado? De uma 
perda, de um luto, de um trauma (LINGIS, 2018)? 

Nesse caso, pensamos, será que o cotidiano e a experiência estética, 
pensados a partir da presença, não teriam momentos de intensidade 
semelhantes? Tanto a qualidade, quanto a quantidade dessa intensidade 
não poderiam se dar nos momentos da percepção, da experiência, do 
encontro? Em um tempo que inauguraria outra velocidade temporal? 
Poderíamos pensar, nesse caso, mesmo que acontecido no presente, esse 
tempo não seria um tempo fora do tempo? Um tempo que sai do tempo 
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cronológico? Uma suspensão? Um tempo muito particular, que ascende 
e acende, aparecendo e apaga, desaparecendo? Um tempo da evanes-
cência, da efemeridade, mas da intensidade, da sensibilidade, que marca 
o momento? Assim, saindo da dualidade entre os momentos de intensi-
dade da experiência estética e da experiência cotidiana, podemos pensar 
em momentos de intensidade, em tempos de momentos intensos? 

Quem nos ajuda a pensar essas questões é Alphonso Lingis (2018). 
Segundo o autor, o tempo das ações humanas é um tempo de causas, 
acasos e escolhas (LINGIS, 2018). A sorte ou casualidade, as oportuni-
dades e os detalhes ou escolhas da nossa vida chamam a atenção para 
as ações que realizamos no presente e suas consequências orientadas 
ao futuro (LINGIS, 2018). E a tentativa humana de organizar o tempo, 
segundo Lingis (2018), vai por água abaixo a partir desse acaso, desses 
momentos presentes de escolha e de sorte. Dessa forma, Lingis (2018) 
parece pensar junto com Gumbrecht (2010) em um tempo presente, um 
tempo de movimentos e de fenômenos, orientado a um tempo da ação 
e da atuação. Lingis (2018) diz que o humano não consegue controlar 
as coisas do mundo, que as circunstâncias são externas ao humano e 
que somos atingidos por acasos, podendo configurar tanto dimensões 
prazerosas ou catastróficas da experiência. 

O pensamento ocidental moderno tenta organizar as dimensões 
temporais, mas, segundo Lingis (2018), o acaso não permite, pois o 
tempo do acaso é um tempo sujeito a acontecimentos externos que 
influenciam diretamente na experiência do tempo dos sujeitos. A 
temporalidade do momento presente, segundo Lingis (2018) tem esse 
caráter da ação, mas de uma ação que teríamos que articulá-la com 
as condições do acaso. Assim, as causas das escolhas que realizamos, 
bem como os acasos a que estamos sujeitos, contribuiriam para uma 
dimensão temporal de momentos, de experiências, de acontecimentos e 
situações (LINGIS, 2018). Esses acontecimentos escapariam dos limites 
culturais dos tempos. Lingis (2018, p. 413) pensa a dimensão temporal 
a partir de “um tempo que não avança por unidades mensuráveis, que 
não é progressivo, isto é, uma extensão ilimitada de duração na qual os 
eventos acontecem, eles mesmos eventos de acaso, eventos de destino”.
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Em Lingis (2018) também podemos observar a dimensão do encontro 
como fundamental para a experiência espaçotemporal. O encontro com 
outros corpos, com outros lugares, com outras culturas mediaria nossa 
experiência: inauguraria um momento no qual nosso corpo é atingido e 
no qual também atingimos outros corpos. Esses momentos sugeririam 
uma temporalidade que está não em um tempo externo, mas em um 
tempo interno, de interação e da experiência. E a partir desses encon-
tros, Lingis (2018) comenta sobre uma possível dimensão de presença, 
de sensibilidades e afetos não explicáveis ou interpretáveis: 

Nada é mais difícil para o amar do que interrogar, procurar explicar 
esse magnetismo, essa feitiçaria, imaginar tudo no seu comportamen-
to previsível. Nada é mais contrário ao amor do que excluir os golpes 
de sorte, da boa sorte e, portanto, excluir também os golpes de má 
sorte. (LINGIS, 2018, p. 37)5.

Se, por um lado, a produção de presença parece articular momentos 
de intensidade em dimensões temporais do presente, justamente por 
causa de sua abordagem calcada na percepção e nas sensibilidades 
espaço-temporais do aqui e agora, Gumbrecht (2010) lembra que não 
sugere uma exclusão da produção do sentido nas formas de fruição dos 
fenômenos comunicacionais. Segundo ele, os fenômenos devem ser 
percebidos a partir da oscilação de efeitos de presença e de sentido, pois 
não há maneira de nos relacionarmos com outros corpos e materiali-
dades sem o componente de sentido (GUMBRECHT, 2010). No entanto, 
como o livro é uma defesa dos efeitos de presença, os efeitos de sentido 
são pouco considerados. Dessa forma, a reflexão sobre dimensão 
temporal, que segundo Gumbrecht (2010) é condição primordial em 
qualquer cultura de sentido, não é, também, muito articulada no livro. 
Nossa tese é que, por causa dessa obliteração, discussões sobre tempo-
ralidades outras que fogem ao tempo presencial também não aparecem 

5. Nothing is more contrary to love than to interrogate, to seek to explain that magnetism, 
that sorcery, to imagine everything in her or his behavior predictable. Nothing is more 
contrary to love than to exclude strokes of luck, of good luck, and therefore to exclude 
strokes of bad luck too (LINGIS, 2018, p.37). Tradução nossa.
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na teoria, nem de forma incidental. Assim, a articulação de passados e 
futuros não é realizada. 

Entendemos que cabe uma crítica final à perspectiva de Gumbrecht 
(2010) a partir dessa ausência de atenção em relação às temporalidades 
da presença e, por causa disso, acabar não refletindo sobre formas 
de perceber passados, presentes e futuros de maneira problemática. 
Gumbrecht (2010) parece não se preocupar com questões políticas 
problemáticas que outros corpos enfrentam na experiência da presença 
do mundo – diferentemente de pesquisadores e pesquisadoras como 
Silvia Rivera Cusicanqui (2018) e Achille Mbembe (2014), por exemplo. 
O foco em um presente em descompromisso com um passado com 
questões políticas problemáticas – o passado africano da escravidão 
(MBEMBE, 2014) ou o passado indígena latino-americano (RIVERA 
CUSICANQUI, 2018) que atuam diretamente no presente desses 
corpos – e com futuros que também não preveem muitas ameaças para 
seu corpo e sua existência, parece fazer com que a teoria de Gumbrecht 
(2010) pense um presente forte, atento a um momento estético, mas que 
não debate questões políticas que acabam incidindo em corpos. 

Esse presente de Gumbrecht (2010), calcado no momento de inten-
sidade, na duração do evento, na relação de presença entre corpos, 
parece seguir a lógica de um tempo budista sugerindo a diminuição 
da importância de um espaço de experiências, com um passado fraco, 
pautado pelo perdão e pela eliminação dos traumas. Do mesmo modo, 
esse tempo budista parece diminuir a importância do futuro, a partir 
da diminuição de expectativas futuras. As expectativas, em uma visão 
budista, contribuem para o sofrimento quando não são realizadas da 
maneira como esperado ou desejado. 

Acreditamos que é importante refletir, ao concluir este artigo, sobre 
as implicações éticas que as dimensões temporais articulam. Refletir de 
que maneira as propostas de presença contribuem para uma experiência 
presente importante para a percepção sensorial de corpos, no encontro 
de corpos outros. E de que maneira, do mesmo modo, as possíveis 
ausências de preocupações com corpos outros, ou a ausência e oblite-
ração destas questões podem implicar em uma camada não pensada a 
partir das reflexões de Gumbrecht (2010). 
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Capítulo 3

Cristalizações e rupturas nas tradições 
ouro-pretanas: agenciamentos de 
passados, presente e futuro  
nos tapetes de serragem
Aline Monteiro Homssi

1. Introdução

Em 1734, Simão Ferreira Machado publicou, em Lisboa, um opús-
culo denominado “Triunfo Eucarístico”, com o relato da festividade 
ocorrida no ano anterior em Vila Rica (atual Ouro Preto), então capital 
da província de Minas Gerais. Trata-se da trasladação do Santíssimo, 
que deixava a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos para o seu 
destino final, a recém construída Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Na 
Minas Gerais colonial, as irmandades, agremiações religiosas em torno 
de uma devoção, eram permitidas apenas para os leigos (religiosos 
não consagrados), nas chamadas de Ordens Terceiras. A população da 
cidade, então, enfeita suas ruas com sedas, damascos, flores e cores para 
a procissão, de acordo com o registro detalhado do narrador. 

As principais datas comemorativas do calendário católico em Ouro 
Preto, tanto em pompa como em participação popular, são a Semana 
Santa e a festa de Corpus Christi. As irmandades religiosas, do mesmo 
modo, realizam procissões em datas festivas, como as que celebram seus 
padroeiros. A cidade, tombada nacionalmente (1933/1938) e, também, 
pela Unesco (1980) como Patrimônio Cultural da Humanidade, recebe 
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turistas durante todo o ano, sendo a Semana Santa uma das épocas mais 
procuradas, de acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Indús-
tria e Comércio. Um dos momentos mais aguardados das celebrações da 
Semana Santa de Ouro Preto é a confecção, durante a noite de sábado, 
dos tapetes de serragem que recebem a procissão da Ressurreição, na 
manhã do domingo de Páscoa. 

Durante a Semana Santa de 2018, um conflito se instaurou na cidade, 
quando mensagens políticas, evocando o então presidente da república, 
Michel Temer, e o recente assassinato de Marielle Franco, vereadora pelo 
Rio de Janeiro, foram escritas em serragem no trajeto das procissões. 
Após 285 anos da realização do Triunfo Eucarístico, os preparativos 
para outra procissão da Ressurreição viram palco de disputa: “Quem 
pode e quem não pode participar da ornamentação das ruas?”, “Quais 
imagens e mensagens são permitidas ou proibidas?”, “Quem estabelece o 
que pode e o que não pode ser feito na decoração do trajeto?”. A tradição 
religiosa é evocada pela Igreja Católica, que passa, então, a exigir que 
apenas imagens devocionais sejam utilizadas na decoração do percurso 
da procissão. Do outro lado, a participação popular, que sempre foi 
ampla e sem regras estabelecidas, tenta se manter. 

O tombamento da cidade traz à tona a preservação de ações cultu-
rais e a forja de tradições que são utilizadas na narrativa turística de 
Ouro Preto. Por um lado, a preservação do núcleo histórico-arquite-
tônico barroco força a vinculação ao passado e garante a preservação 
de parte da história da cidade e do País. De outro, ignora a fluidez e a 
multiplicidade dos sujeitos e das práticas culturais presentes no tempo 
que se recusa a ser cristalizado como uma fotografia drummondiana 
na parede. O patrimônio que se busca preservar entra em conflito com 
o patrimônio que agrega as mudanças e transformações intrínsecas à 
cultura. Surge, então, uma terceira narrativa sobre a cidade durante a 
Semana Santa: a que expõe os conflitos e, por isso, desagrada os dois 
lados envolvidos.  

Para discutir a disputa instituída na comunidade ouro-pretana sobre 
os tapetes de serragem, é interessante observar conceitos de temporali-
dade e de tradição e suas tensões com o de patrimônio cultural. Nas cita-
ções diretas utilizadas neste texto, optou-se por manter a grafia original, 
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tanto quando as edições trazem grafias anteriores à reforma ortográfica 
vigente, como quando a citação é retirada de registro fac-similar.

2. Construção da tradição: o tempo que se quer cristalizar 

As culturas apresentam, em maior ou menor grau, algum tipo de 
ritualização. Esses rituais têm como objetivo, de acordo com Canna-
dine (2018), a reafirmação simbólica de um status social atual ou, ainda, 
a reafirmação de algo que foi glorioso no passado, podendo variar de 
acordo com o contexto histórico do momento. A repetição do ritual, 
como no caso das celebrações anuais da Semana Santa católica, faz parte 
de um esforço de continuidade que, também, diz respeito à formação de 
comunidade. 

Em Ouro Preto, a presença da Igreja Católica pode ser entendida no 
sentido que Hobsbawm (2018b) dá ao Estado, já que aquela é, como 
aponta o autor, um movimento representativo da sociedade local. A reli-
giosidade ouro-pretana, predominantemente católica, devido à coloni-
zação portuguesa, é reafirmada nos registros da história e da cultura 
locais. Em sua formação religiosa, foram acrescidos às celebrações cató-
licas certos elementos de matriz africana, provindos dos escravos da 
mineração. Dessas, há festas anuais, como a do Rosário, que Menezes 
(2011) aponta como uma das principais da cidade devido ao Reinado, 
evocando registro de Diogo de Vasconcelos: 

No dia 6 de janeiro, o Rei, a Rainha, e os Príncipes vestidos como taes 
eram conduzidos em ruidosas festas africanas à Igreja para assistirem a 
Missa Cantada; e depois percorriam em dansas características, tocando 
instrumentos músicos indígenas d’Africa, pelas ruas. Era o Reinado do 
Rosário, festas, que se imitaram em todos os povoados das Minas. (Dio-
go de Vasconcelos apud MENEZES, 2011, p. 269, grifos do autor). 

Assim como a festa do Rosário, Ouro Preto viveu uma celebração, 
em 1733, que mereceu registro histórico, publicado como opúsculo em 
Portugal, no ano seguinte. O Triunfo Eucarístico marcou a inauguração 
da nova Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Simão Ferreira Machado 
foi quem primeiro reportou o fato, que foi recontado, posteriormente, 
por diversos autores, com base nas informações do primeiro autor. Um 
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dos narradores posteriores é o ouro-pretano Maia (1987), que justifica, 
em seu texto sobre o Triunfo Eucarístico e outras manifestações cultu-
rais de Ouro Preto, a necessidade da existência de relatos comprovados 
para evitar que certas narrativas, não registradas, tornem-se fantasia ou 
folclore. 

A memória nacional é, quase sempre, fraca e, sob a ação do tempo, ela 
se vai diluindo e perdendo a sua cor e a sua forma. Para que ela não 
desapareça de todo, deixando uma lacuna impreenchível, é necessá-
rio [que] a retoquemos, constantemente, devolvendo-lhe aqueles tons 
românticos e aqueles contornos que circundam a idéia, a fim de que 
as gerações do futuro não desobedeçam as matrizes de sua nacionali-
dade. (MAIA, 1987, p. 9).

Ressalta-se que o texto de Maia (1987) é resultado de publicação 
póstuma em período subsequente ao retorno do regime democrático 
brasileiro, e que está impregnado pelas ideias de nacionalidade e de 
naturalidade. Sua obra é composta por livros que recontam a história 
oficial ouro-pretana e, também, suas lendas. O contexto de sua escrita 
é o período da ditadura militar brasileira (1964-1984), em que a identi-
dade nacional foi novamente reforçada. Os propósitos de formação de 
brasilidade, surgidos na década de 1930, sob o comando da ditadura 
Vargas, incluíram o tombamento de Ouro Preto nacionalmente, em 
1933, e, posteriormente, pela então Sphan (Superintendência do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional), em 1938. 

O registro histórico, como os de Simão Ferreira Machado (1967) e 
Maia (1987), reforça a narrativa que busca no passado o estabelecimento 
de ações do presente e, também, a projeção do futuro. Hobsbawn e 
Ranger (2018) chamam de “tradições inventadas” tanto as ações ritualís-
ticas relativamente recentes que foram institucionalizadas e se solidifi-
caram com rapidez como as cujo surgimento não pode ser determinado 
no tempo linear. Os autores enfatizam que o termo é amplo e indefi-
nido. A maior parte das “tradições inventadas” foi criada, de acordo com 
Hobsbawm (2018b), cerca de 40 anos antes da Primeira Guerra Mundial, 
no século XIX, durante a formação dos modernos Estados europeus. O 
período apontado como o de florescimento das “tradições inventadas” 
vai de 1870 a 1914 e compreende, no caso brasileiro, a abolição da escra-
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vatura e a proclamação da República. Porém, o Brasil viu o estabeleci-
mento sistemático de sua identidade nacional alguns anos depois, no 
governo Vargas, a partir de 1930. Para o autor, o estabelecimento das 
tradições embasadas pelo poder político faziam com que a sociedade 
civil se percebesse como inseparável do Estado.

Nos locais onde havia o entendimento de forças divinas superiores, 
de acordo com Hobsbawm (2018b), o estabelecimento de ritos e sistemas 
de controle social era mais facilmente implementado. O Brasil colonial, 
católico e subalterno ao poder de um soberano além-mar, apresenta-se 
como um desses territórios, chamados pelo autor de atrasados e frágeis, 
em que as “tradições inventadas” podem ter se implementado com 
mais sucesso. Em Ouro Preto, a arquitetura colonial e o traçado urbano 
preservados deixam perceber as construções das igrejas nos altos dos 
morros, para que possam ser sempre avistadas. Essa disposição é parte 
integrante do controle social de que fala Hobsbawm (2018b), e que pode 
ser visto, ainda, na presença das procissões católicas integrando o calen-
dário oficial da cidade e no respeito aos ícones religiosos, presentes tanto 
nas construções locais, como nas cruzes em pontes, praças e chafarizes 
públicos, e ainda nas personificações de autoridades religiosas, como os 
párocos, os diáconos, as catequistas e os demais participantes das ativi-
dades católicas periódicas. 

Williams (1979) pontua que a tradição explicita “[...] pressões e 
limites dominantes e hegemônicos. É sempre mais do que um segmento 
inerte historicizado; na verdade, é o meio prático de incorporação mais 
poderoso.” (WILLIAMS, 1979, p. 118). Para o autor, a tradição traz, 
em si, a seleção de certo passado que se quer cristalizar para a mode-
lagem de identidades culturais. Esse processo de cristalização se dá pela 
ação de elementos externos ao objeto. No caso da tradição religiosa, é 
possível observar que a criação da tradição se dá a partir do controle das 
práticas dos sujeitos, o que pode envolver diversos tipos de violências, 
como ameaças (destinação do sujeito ao inferno ou ao purgatório, por 
exemplo) e sacrifícios (diversos tipos de penitências para o alcance de 
graças divinas ou o perdão de pecados). 

Hobsbawm (2018a, p. 11) sinaliza que a “tradição inventada” está 
ligada à ritualização de comportamentos, indicando a necessidade 
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de continuidades em relação a um passado que se quer preservar. “O 
passado histórico no qual a nova tradição é inserida não precisa ser 
remoto, perdido nas brumas do tempo.” (Ibidem, p. 8). A função da 
“tradição inventada”, segundo o autor (2018a), “[...] é dar a qualquer 
mudança desejada (ou resistência à inovação) a sanção do precedente, 
continuidade histórica e direitos naturais conforme o expresso na 
história.” (p. 9). Importante ressaltar, como assinala o autor (2018a, p. 
15), que “Não é necessário recuperar nem inventar tradições quando os 
velhos usos ainda a conservam.”, enquanto elas ainda servem aos propó-
sitos de direcionamento ao futuro desejado.  Porém, a “tradição inven-
tada” termina por estabelecer uma nova leitura de passado, revisitado, 
que se torna invariável e se confronta com o presente para fins de um 
projeto de futuro.

É preciso pontuar que as práticas e identidades culturais constante-
mente acionam conflitos, mudanças, metamorfoses, gerados pela inte-
gração de uma rede de compartilhamentos e manifestações que instabi-
lizam padrões, crenças ou tradições. As “tradições inventadas” surgem 
impregnadas dessas variações culturais, nem sempre detectáveis, e que 
podem ser incorporadas às práticas e à identidade culturais de uma 
sociedade. Dessa forma, a relação entre passado, presente e, consequen-
temente, futuro, torna-se difusa, reiterando necessários movimentos de 
tempo e afetando práticas do presente.

Ademais, é possível notar, na construção da tradição religiosa de 
Ouro Preto, a intenção de purificação das celebrações, no sentido apre-
sentado por Latour (2013), em que condições e registros históricos e 
sociais são retirados do contexto do objeto em análise para que este seja 
visto sob as circunstâncias de conhecimento do observador. O gesto 
purificador, portanto, busca apagar as contradições e construir verdades 
inquestionáveis, cristalizadas. Especialmente nos movimentos de assi-
milação cultural, o processo de purificação se faz presente, adequando o 
objeto em análise às condições de conhecimento necessárias à tessitura 
do passado construído para o indicativo de futuro desejado. 

Portanto, a busca por uma tradição cristalizada desloca o relato de 
Machado (1967) de seu contexto histórico, limpando as ações profanas 
do Triunfo Eucarístico que são incômodas no cenário atual. Negam-se 
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ou apagam-se os hibridismos religiosos e as manifestações artísticas 
leigas e profanas que acompanharam as celebrações católicas da cidade 
à época de sua fundação, como a registrada no opúsculo de Machado 
(1967). Por outro lado, enfatiza-se a data do fato – o século XVIII – para 
que a marcação temporal se mantenha presente e reforce os 285 anos 
da “tradição”. São permitidos e assimilados os sincretismos em casos 
específicos, como acontece com a festa do Rosário citada por Menezes 
(2011). Dessa forma, o objeto purificado se torna adequado para a cons-
trução da “tradição inventada” de Hobsbawm (2018a).

3. Temporalidades, religiosidades, tradição e cultura ouro-
pretanas

A organização urbana e social de Ouro Preto parte de dois povoa-
mentos principais: Antônio Dias, cuja igreja matriz é dedicada à Nossa 
Senhora da Conceição; e Ouro Preto, com devoção a Nossa Senhora 
do Pilar. Com a junção dos dois povoados para a elevação à Vila Rica, 
em 1711, as principais celebrações religiosas em torno da Quaresma 
e da Semana Santa se alternam entre as duas paróquias principais. Os 
anos ímpares são de responsabilidade dos devotos de Nossa Senhora da 
Conceição; enquanto os pares, dos fiéis à Nossa Senhora do Pilar. 

No ano do Triunfo Eucarístico, 1733, a então Vila Rica ainda não 
apresentava as igrejas que atualmente ocupam a paisagem da cidade. O 
ciclo do ouro estava no auge, com grande produção local e, consequen-
temente, movimentação econômica intensa. A consagração da nova 
matriz, dedicada à padroeira Nossa Senhora do Pilar, é, como aponta 
Ávila (1967), um momento no qual a sociedade estava eufórica. A trasla-
dação do Santíssimo para a nova igreja principal tornou-se, assim, opor-
tunidade de reafirmação do poder religioso. 

O português Simão Ferreira Machado, morador das Minas Gerais, 
estava em Vila Rica durante a preparação e o acontecimento do Triunfo 
Eucarístico e o narrou em pormenores. Após uma “prévia alocutória” 
(MACHADO, 1967, p. 157-187), o autor inicia a: 

Narração de toda a ordem, e magnifico aparato da Solene Trasladação 
do Eucharistico Sacramento da Igreja da Nossa Senhora do Rosario 
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para hum novo templo de Nossa Senhora do Pilar Matriz, e propria 
morada do Divino Sacramento em Vila Rica Corte da Capitania das 
Minas aos 24 de Mayo de 1733. (MACHADO, 1967, p. 191). 

Foram vários dias de festa, com solenidades sacras e exibições de 
poesia, teatro e música, finalizados com um cortejo que uniu elementos 
sacros e profanos. Os ventos, as ninfas, os planetas e as alegorias mito-
lógicas, como dois Cupidos – deus do amor, na mitologia romana –, 
dividiram espaço com o que Machado (1967, p. 209) chama de “[...] as 
figuras majestosas de toda a Procissão, todas a cavalo, vestidas á tragica 
[sic].” 

FIGURA 1: Folha de rosto do relato Triunfo Eucarístico
FONTE: Edição fac-similar (ÁVILA, 1967). Registro fotográfico da autora.
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Mais que seu significado religioso, Simão Ferreira Machado detêm-se 
na descrição pormenorizada dos elementos de composição coreográ-
fica da festa ouro-pretana [sic]. Nenhum detalhe parece ter escapa-
do ao autor do Triunfo Eucarístico, atento à fusão expressivamente 
barroca das sugestões místicas e profanas, minucioso no relato dos 
trajes e alegorias, sensível à variedade dos efeitos visuais e sonoros da 
danças e músicas. (ÁVILA, 1967, p. 15, grifo do autor).

Maia (1969, p. 74) afirma a importância do evento como “[...] um 
fato histórico marcante no calendário social, econômico e religioso 
desta Vila Rica [...]”. Posteriormente, o autor (1987, p. 13-16) reconta o 
relato de Machado em linguagem menos pomposa, porém registrando 
a riqueza do evento e a combinação dos elementos sagrados e profanos, 
dando destaque às irmandades religiosas, aos andores com as imagens 
de santos católicos e aos sacerdotes presentes ao cortejo. 

A narrativa de Simão Ferreira Machado (1967) sobre o Triunfo 
Eucarístico de Ouro Preto é o relato voluntário de um evento de impor-
tância religiosa e social para uma cidade nova, com apenas 35 anos de 
fundação. Os arraiais que compunham o povoamento primitivo foram 
adensados por decreto e elevados à Vila Rica somente 22 anos antes da 
realização de tal cortejo religioso. O texto – publicado em Portugal, a 
pedido da Irmandade do Rosário dos Pretos – torna-se documento da 
afirmação da fé católica portuguesa em terreno colonizado, reforçando 
as imposições da coroa a todas as categorias de súditos. 

Por trás da publicação do registro de Machado (1967), há também a 
necessidade de afirmação da Irmandade do Rosário na hierarquia social 
da época, ressaltando o desejo “[...] de que tão grande solenidade se 
publicasse, porque a noticia tem estímulos para o exemplo; e dilatando 
mais a veneração e gloria de vosso Santissimo Filho tambem dilata 
este motivo de vosso agrado.” (MACHADO, 1967, p. 138). Publica-se a 
narrativa, reforça-se o poder católico instituído e insere-se a irmandade 
de negros no circuito social e religioso da elite cultural da vila.

O texto original, republicado por Ávila (1967), exibindo a versão 
fac-similar do original, é justificado em respeito à forma tipográfica da 
publicação primeira, garantindo certa autenticidade ao relato. Além 
disso, o texto de Machado (1967), como registro de um fato e como 
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reafirmação da Irmandade do Rosário no contexto social ouro-pretano 
da época, institucionalizam o relato junto ao poder central português. 
Dessa forma, como evidencia Ricoeur (2010), o registro de Machado 
(1967) pode ser visto como um documento, que garante a veracidade 
do ocorrido: “Se a história for uma narrativa verdadeira, os documentos 
constituem seu último meio de prova; esta alimenta a pretensão da 
história de estar baseada em fatos” (RICOEUR, 2010, p. 199). O Triunfo 
Eucarístico aconteceu, foi intencionalmente registrado e, por isso, a 
republicação posterior de seu relato foi possibilitada. O documento, 
ainda pela perspectiva de Ricoeur (2010), alcança autoridade como 
instrumento da memória. 

Após a narrativa do Triunfo Eucarístico, há poucos registros de 
ornamentação das ruas para as celebrações religiosas em Ouro Preto. 
Menezes (2011) relata que as cerimônias da Semana Santa em Ouro 
Preto eram pomposas até a mudança da capital para Belo Horizonte, em 
1897, mas não descreve ornamentos. Nas procissões de Corpus Christi, 
por outro lado, cita tais apetrechos. “Ao romper do dia, viam-se as ruas, 
por onde havia de passar a procissão, cobertas de uma camada contínua 
de areia branca e todas as sacadas e janelas forradas de ricas colchas” 
(MENEZES, 2011, p. 268). 

Em 1897, Ouro Preto deixa de ser capital de Minas Gerais, posto 
ocupado, desde então, por Belo Horizonte, cidade planejada para tal fim. 
Parte da população segue para a nova capital, abandonando casas. Na 
década de 1930, a visita dos modernistas ao município leva a pressões 
por preservação do núcleo central da cidade. O tombamento nacional 
chega por meio do Decreto nº 22.928, em 12 de julho de 1933, e, em 
1938, acontece o tombamento pela Superintendência do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Sphan, atual Iphan), criada no ano ante-
rior. Ouro Preto passa a ser, então, lugar da memória nacional. 
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Em 8 de julho de 1963, Nossa Senhora do Pilar é coroada padroeira 
de Ouro Preto, por uma decisão papal1. Para comemorar a data, as ruas 
da cidade são enfeitadas por tapetes de serragem, lembrando a cele-
bração do Triunfo Eucarístico. Em 1967, o então pároco responsável, 
Dom Francisco Barroso Filho, decide reaver os enfeites para a passagem 
de procissões. Em entrevista concedida a uma revista local (BORGES, 
2014), o bispo relata que teve a ideia ao ler o evangelho do domingo 
de Ramos, em que Jesus Cristo é recebido com ramos de palmeiras ao 
entrar em Jerusalém. Descreve, então, que chamou a comunidade para 
enfeitar as ruas e que o ato se repetiu na semana seguinte, na procissão 
do Domingo de Páscoa. A partir da ocasião, a ornamentação das ruas 
para a passagem da procissão da Ressurreição faz parte das celebrações 
da Semana Santa de Ouro Preto. O material mais utilizado é a serragem, 
tingida em cores diversas e disponibilizada pela Prefeitura no trajeto 
do cortejo religioso. No relato do religioso está explícita a invenção 
da tradição ouro-pretana da confecção dos tapetes de serragem para a 
procissão da Ressurreição. 

1. Disponível em: http://arquivopublicoop.blogspot.com/2012/08/vila-rica-e-sua-
padroeira-300-anos-de.html. Acesso em: 20 jun. 2019.

FIGURA 2: Tapetes de serragem com iconografia de figuras geométricas, 
 sem data – possivelmente na década 1970

FONTE: Arquivo da família Albuquerque Monteiro, com reprodução fotográfica  
de Leonardo Homssi em 25 de julho de 2020.



EXPERIÊNCIAS CULTURAIS DO TEMPO: VOL. 262

Em 5 de setembro 1980, a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) classificou Ouro Preto 
como Patrimônio Cultural da Humanidade, reforçando a necessidade 
da preservação tanto das construções arquitetônicas como das ações 
culturais desenvolvidas na cidade2. Entre os tombamentos nacionais e 
a classificação da Unesco (da década de 1930 à década de 1980), há um 
esforço para a construção da tradição cultural da cidade, evidenciado na 
fala de Dom Francisco Barroso Filho (BORGES, 2014) e nos registros de 
Maia (1969; 1987). 

4.  A disputa no tempo: o “devocional” em cena

A confecção dos tapetes para a procissão da Ressurreição, segundo 
Borges (2014), mobiliza a comunidade e os turistas presentes em Ouro 
Preto durante a Semana Santa. “Não há regras. Cada um usa criatividade 
para enfeitar o seu espaço.” (BORGES, 2014, p. 15). A maior parte dos 
desenhos criados gira em torno dos símbolos e da iconografia da Igreja 

2. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/30. Acesso em 20 jun. 2019.

FIGURA 3: Procissão da Ressurreição em Ouro Preto e tapetes de serragem  
com ornamentação de inspiração barroca, sem data – possivelmente na década 1970

FONTE: Arquivo da família Albuquerque Monteiro, com reprodução fotográfica  
de Leonardo Homssi em 25 de julho de 2020.
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Católica, assim como a cidade e os seus monumentos, seguidos por 
motivos geométricos, de mais fácil confecção. “O processo de produção 
dos tapetes é um momento de cooperativismo, de trabalho em equipe, 
de entretenimento, quando cada um com sua crença se prepara para 
reviver, de algum modo, o sentimento retratado [na] Semana Santa.” 
(Ibidem, p. 15). 

Entrevistado por Borges (2014, p. 18), o historiador ouro-pretano 
Carlos José Aparecido de Oliveira assinala: “No processo de partici-
pação, entra todo mundo, gente com fé ou sem, com sensibilidade ou 
não, artistas ou pessoas comuns. [...] A questão da espontaneidade e da 
manifestação do povo é sagrada.” Entretanto, Cristini e Trajano (2018) 
relatam os conflitos que marcaram a Semana Santa de 2018. Tapetes de 
serragem com homenagens à vereadora Marielle Franco, assassinada no 
Rio de Janeiro em 14 de março de 2018, e a Igor Mendes, assassinado por 

FIGURA 4: Tapetes de serragem com iconografia católica,  
adornos barrocos e figuras geométricas

FONTE: Registro fotográfico de Leonardo Homssi em 16 de abril de 2017.
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um policial com um tiro da cabeça quando se dirigia a um show de rap, 
em Ouro Preto, em 15 de setembro de 2017, foram desfeitos pela Guarda 
Municipal. Os dois assassinatos causaram ampla comoção: o da verea-
dora, nacionalmente; o do jovem, no âmbito municipal. Manifestações 
populares em torno da memória de Marielle Franco se tornaram, desde 
então, comuns pelo País, enquanto em Ouro Preto a lembrança de Igor 
Mendes se faz presente em atos públicos e em atividades de estudantes 
da Universidade Federal de Ouro Preto3.

Para justificar a destruição dos tapetes alusivos a Marielle Franco e a 
Igor Mendes, a Prefeitura alegou ter cedido a um pedido das paróquias 
da cidade e, nesse sentido, orientado a Guarda a “[...] não permitir a 
confecção de tapetes com motivos políticos e outros que não fossem 
relacionados à semana santa para não destruir a tradição dos tapetes 
religiosos.” (CRISTINI; TRAJANO, 2018). No mesmo texto, prefeitura 
e paróquias afirmam que os tapetes “[...] se direcionam, única e exclu-
sivamente, para o Santíssimo Sacramento que é levado, solenemente 
em Procissão”. A igreja acentua, ainda, que agiu junto à Prefeitura e à 
Guarda Municipal. “Deliberamos para que se mantivesse esta tradição 
em respeito à finalidade primeira dos tapetes” (Ibidem). 

3. Disponível em: https://jornalvozativa.com/noticias/igor-presente-estudantes-da-ufop-
exibem-documentario-sobre-jovem-assassinado-durante-operacao-militar-em-ouro-
preto-mg/. Acesso em 03 jul. 2019.

FIGURA 5: Tapetes de serragem com iconografia católica e figuras geométricas, à 
esquerda e ao centro, e com desenho destruído pela Guarda Municipal, à direita 

FONTE: Registro fotográfico de Leonardo Homssi em 01/04/2018.
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Para 2019, a questão em torno dos temas dos tapetes de serragem foi 
ampliada, antes da realização da Semana Santa. Em vídeo4, publicado 
pelo canal YouTube do Jornal Voz Ativa, em 8 de abril de 2019, o cônego 
Luiz Carneiro, responsável pela realização das festividades do ano, ao ser 
questionado pelo repórter sobre a manifestação livre, responde: “Mais 
uma vez nós queremos reafirmar que o nosso desejo é que as pessoas 
possam se expressar com toda a liberdade, mas só que as manifestações 
têm que ser direcionadas para o momento a que aquilo se refere.”. A fala 
ainda evoca o Estado Democrático de Direito brasileiro, reiterando que 
os tapetes de serragem devem ter caráter devocional. As palavras “paz”, 
“cidadania” e “respeito” também são enfatizadas pelo cônego. 

Em folheto virtual divulgado pela Prefeitura de Ouro Preto em suas 
mídias digitais e enviado para grupos de discussão da cidade na ferra-
menta WhatsApp em 11 de abril de 2019, aparece a ênfase no adjetivo 
“devocional”, vinculado aos tapetes de serragem da Semana Santa. O 
texto, assinado pelo cônego Luiz Carneiro, informa que a tradição desse 
tipo de tapete vem desde o século XVIII, sem apontar registros que 
evidenciam tal afirmação. 

4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cB9tlW-5jw0. Acesso em: 17 jun. 
2019.
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Em 20 de abril de 2019, data que marca a confecção dos tapetes de 
serragem para a procissão da Ressurreição naquele ano, surge novo 
vídeo5, publicado pela Prefeitura de Ouro Preto em sua página no Face-
book. Nele, o cônego Luiz Carneiro convoca os fiéis a participarem das 

5. Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=598767763931507. Acesso em: 01 
jun. 2019.

FIGURA 6: Publicação evidenciando a palavra “devocional”  
ao tratar dos tapetes da Semana Santa

FONTE: Prefeitura de Ouro Preto, envio para a imprensa.
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celebrações da Semana Santa. Durante a madrugada anterior ao cortejo 
religioso, tapetes alusivos à vereadora Marielle Franco e à Ocupação 
Chico Rei – formada por 70 famílias que reivindicam moradia digna em 
Ouro Preto e que, em março de 2019, foram  obrigados a deixar o local 
que ocupavam – foram destruídos. A Guarda Municipal enviou nota à 
imprensa com comentários sobre o ato: 

O Comando da Guarda Civil Municipal vem publicamente agrade-
cer a todos que contribuíram direta e indiretamente para a gloriosa 
Semana Santa de Ouro Preto, em especial aos guardas, policiais que 
bravamente mantiveram a ordem do princípio ao fim. 

Quanto ao episódio onde os agentes municipais desmancham dese-
nhos de cunho político entre outros que nenhuma relação possuem 
com os “tapetes devocionais”, informamos que a liberdade de expres-
são não é absoluta ainda mais quando outros direitos estão sendo afe-
tados.

O recado já foi dado em 2018, em 2019 não foi diferente. Respei-
tem Ouro Preto, nossas tradições. Vale salientar que os guardas só 
desmancharam os tapetes com os pés, porque não tínhamos outro 
instrumento. (GUARDA, 2019).6

Nova manifestação em vídeo foi publicada7 em 17 de junho de 2019, 
com convocação para a confecção dos tapetes da celebração de Corpus 
Christi, enfatizando, novamente, o adjetivo “devocionais”. O vídeo conta 
com a presença dos representantes das duas paróquias principais da 
cidade: cônego Luiz Carneiro e padre Marcelo Santiago. A fala do cônego 
é coberta por imagens que sugerem ser as adequadas para a procissão 
religiosa. O religioso evoca novamente o passado: segundo ele, desde o 
século XVIII, há uma tradição em Ouro Preto em confeccionar tapetes 
devocionais. Por outro lado, Oliveira e Campos (2010, p. 51) relatam que 
é recente a tradição dos tapetes de Corpus Christi em Ouro Preto, sem 
indicar a data de início da ação ou de sua retomada.  

7. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=79gO3UOOgV8. Acesso em: 17 
jun. 2019.
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O mito, o rito, as cerimônias ritualizadas e repetidas ao longo do 
tempo podem sofrer alterações, de acordo com Cannadine (2018), 
quando o contexto sofre qualquer tipo de alteração. 

Numa época essencialmente estática, a conservação de rituais imutá-
veis pode ser um indício e um reforço genuínos da estabilidade e do 
consenso. Porém, num período de mudança, conflito ou crise, o ritual 
pode permanecer deliberadamente inalterado, de maneira a dar uma 
impressão de continuidade, comunidade e segurança, embora exis-
tam indícios contextuais esmagadores em contrário. (CANNADINE, 
2018, p. 137).

Assim, pode-se pensar tanto na mudança do contexto cultural brasi-
leiro, que afeta o público presente à confecção dos tapetes de serragem da 
procissão da Ressurreição em Ouro Preto, como na resposta a essa alte-
ração na postura dos participantes, vinda da Arquidiocese, no sentido 
de, como aponta Cannadine (2018), reforçar que o ritual não deve ser 
alterado. Os indícios em contrário de que fala o autor se mostram, neste 
caso, na apropriação da linguagem dos tapetes pelos turistas e mora-
dores da cidade, na repetição do ato da produção de textos políticos 
mesmo após a indicação de proibição e, mais ainda, na necessidade do 
posicionamento oficial do órgão católico. 

FIGURA 7: Figura 7 - Tapetes de serragem com iconografia figuras geométricas,  
sem data – possivelmente na década 1970

FONTE: Arquivo da família Albuquerque Monteiro, com reprodução fotográfica  
de Leonardo Homssi em 25 de julho de 2020.
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A insistência, no discurso das paróquias ouro-pretanas, sobre a 
tradição de tapetes devocionais desde o século XVIII não é sustentada 
pelos documentos que narram a história da cidade e que são apresen-
tados pela Prefeitura municipal como oficiais (DRUMMOND, 2011), 
nem na fala do bispo que trouxe esse ato para 1967. Trata-se, então, 
do acionamento de fatos não comprovados com o objetivo de exercer o 
controle da festividade, garantindo a consolidação do caráter imutável 
dos tapetes de serragem, deslocando temporalmente uma “tradição 
inventada” (HOBSBAWM, 2008a). O tempo experienciado por esta 
“tradição inventada” e a antiguidade de sua origem são argumentos 
acionados como parte de uma narrativa de convencimento, que busca 
retirar os sujeitos culturais dos holofotes, retomando o controle da 
narrativa e da ação, a partir do respeito à religiosidade e à tradição como 
argumentos para a imutabilidade e a purificação de suas práticas. Nas 
palavras de Williams:  

O que temos, então, a dizer sobre qualquer tradição é que nesse senti-
do ela é um aspecto da organização social e cultural contemporânea, 
no interesse do domínio de uma classe específica. É uma versão do 
passado que se deve ligar ao presente e ratificá-lo. O que ela ofere-
ce na prática é um senso de continuidade predisposta. (WILLIAMS, 
1979, p. 119).

Importante, neste contexto, retomar Hobsbawm e Ranger, que 
apontam a “[...] utilização de elementos antigos na elaboração de novas 
tradições inventadas para fins bastante originais.” (HOBSBAWM & 
RANGER, 2018, p. 13), a partir do passado de qualquer sociedade ou 
nação, na construção da simbologia dos ritos instituídos como tradi-
cionais. No caso de Ouro Preto, fica clara a recuperação de elementos 
devocionais presentes na celebração do Triunfo Eucarístico para a insti-
tuição dos rituais da procissão da Ressurreição, a mais importante da 
Semana Santa. 

Ainda de acordo com Hobsbawm (2018a) e sua diferenciação entre 
costume e tradição, em que “A decadência do ‘costume’ inevitavelmente 
modifica a ‘tradição’ à qual ele geralmente está associado.” (Ibidem, p. 9), 
pode-se depreender que a ênfase dada ao adjetivo “devocional” credita 
às instituições (paróquias e Prefeitura) a necessidade da retomada do 
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costume da religiosidade perdida. O esforço seria, como indica o autor, 
de “resistência à inovação” que a chamada ao turismo cultural, após o 
tombamento da cidade pela Unesco, trouxe à cena. 

5. Considerações finais

Com as pontuações de Williams (1979) e Hobsbawm (2018a) sobre 
a tradição e suas construções, podemos crer que a tarefa levada a cabo 
pelas duas principais paróquias de Ouro Preto – a de Nossa Senhora da 
Conceição e a da Nossa Senhora do Pilar –,  com o apoio da Prefeitura 
e da Guarda Municipal, nos anos de 2018 e 2019, é a da busca por um 
passado idealizado, em que a religião católica era dominante na cidade e 
a igreja ditava costumes e ações. 

Como sugere Latour (2013) ao tratar do processo modernizante 
levado a cabo a partir do século XVII, a religião a ser recuperada do 
passado e trazida ao presente é purificada de seus hibridismos e sincre-
tismos. Ao mesmo tempo, para o discurso do turismo cultural, que entra 
em cena em Ouro Preto a partir da década de 1980, com o tombamento 
da cidade pela Unesco, o sincretismo e o registro da intensa presença 
dos negros escravizados e das outras religiões e manifestações, não 
consideradas devocionais católicas, são essenciais à busca de novos 
visitantes. Assim, a cidade trabalhou a seletividade (WILLIAMS, 1979; 
LATOUR, 2013) de suas tradições, fazendo escolhas que deixaram de 
fora da narrativa das procissões religiosas as figuras e símbolos pagãos 
contemplados no Triunfo Eucarístico narrado por Machado (1967). 

Como aponta Cannadine (2018), deduz-se que as novas normas 
para a produção de tapetes de serragem em Ouro Preto, evocando uma 
tradição purificada, são implantadas em um momento político deli-
cado para o Brasil. A conjuntura histórica brasileira levou à alteração 
do ritual, com a introdução de mensagens políticas na confecção dos 
tapetes de serragem. Soma-se a isso o declínio do número de pessoas 
tanto declaradamente católicas como as que se dizem praticantes da 
religião no País, enquanto crescem os números de praticantes de outras 
religiões cristãs e não cristãs. Assim, a posição das paróquias da cidade 
levam ao que Cannadine (2018, p. 137) chama de necessidade coletiva 
de reviver e reafirmar as glórias do passado. 



71CRISTALIZAÇÕES E RUPTURAS  
NAS TRADIÇÕES OURO-PRETANAS

Por outro lado, para quem vive os rituais da Semana Santa ouro-
-pretana, a afirmação do caráter unicamente devocional dos tapetes de 
serragem dá, como pontua Cannadine (Ibidem, p. 190), a impressão 
de estabilidade e de conforto. A afirmação de uma tradição purificada 
aponta para a necessidade de reafirmação de poder das instituições que 
detinham papel central na sociedade ouro-pretana em anos anteriores. 
Desse modo, a imposição de um passado fabricado indica ainda a clara 
perda de controle da narrativa religiosa católica para a tessitura de 
verdades turísticas e das manifestações culturais e políticas populares, 
que necessitam ser amplas e agregadoras. 

Dessa forma, a disputa se impõe, sem que haja vencedores. Narra-
tivas conflitantes dão origem a ruídos que interferem tanto na busca de 
novos visitantes, que movimentam a economia local, como na manu-
tenção da religiosidade dos moradores e turistas religiosos, que afastam 
manifestações sincréticas e contrárias ao pregado pela igreja, em 
nome da tradição. A trama estabelecida pelo viés da tradição entra em 
conflito com a cidade em movimento, em que manifestações culturais 
não são estáveis, e que busca ser cada vez mais visitada por seu patri-
mônio cultural, material e também imaterial. O futuro se torna incerto e 
imprevisível em uma cidade que necessita tanto do passado cristalizado 
em tradições inventadas e purificadas como da abertura ao novo, ao 
contemporâneo e à pulsação incessante de uma cultura presente, que se 
constrói no dia a dia da experiência viva e em constante transformação. 

Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, provocada pelo Corona-
vírus SARS-COV-2, as atividades públicas da Semana Santa em Ouro 
Preto foram suspensas, para evitar aglomerações e contaminações. A 
suspensão atendeu orientações da Organização Mundial de Saúde e a 
recomendação da Arquidiocese de Mariana-MG, quebrando o costume 
imposto pelo calendário de eventos da cidade. A tradição foi quebrada 
devido a um fato que não pôde ser controlado pelas instituições civil e 
religiosa da cidade.
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Capítulo 4

O Templo de Salomão:  
tradição e reconfigurações midiáticas  
da Igreja Universal
Jênifer Rosa de Oliveira 
Marco Túlio de Sousa

1. Introdução

Na tela, imagens de paisagens, com uma música instrumental ao 
fundo, são sucedidas por outra, que mostra um homem caminhando 
enquanto adentra um espaço. A partir de então, ele começa a dirigir a 
situação e a interagir com os interlocutores que o assistem. Por várias 
vezes, convida-os a cantar. Enquanto canta, ora aparece na tela a letra 
da música, para que aqueles que o assistem possam acompanhar, ora 
aparecem paisagens, ora imagens dos diferentes ângulos das câmeras 
que passeiam pela parte interior e exterior do espaço no qual o homem 
se encontra.

Além das canções, a presença do homem é intercalada pela exibição 
de outros pequenos vídeos que mostram diferentes situações. Em um 
deles, por exemplo, atores encenam experiências de quase morte. Em 
outro, um grupo de voluntários entrega cestas básicas a pessoas carentes. 
Por mais de uma vez, surgem imagens de contas bancárias e QR code, 
para que doações possam ser feitas. 

Quem lê as situações descritas acima pode imaginar que elas 
descrevem algum programa de TV, no qual um apresentador, num 
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estúdio, anima os telespectadores com músicas e convida para assistir os 
vídeos exibidos ao longo da atração. No entanto, nem a tela que mencio-
namos no início do texto era a de uma televisão, nem o homem um 
apresentador, nem o espaço em que ele se encontrava era um estúdio: 
tratava-se de um pastor, dirigindo um dos inúmeros cultos online do 
Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 
transmitidos via redes sociais digitais a fim de que os fiéis, impedidos 
de comparecerem às igrejas por conta da pandemia do coronavírus, 
pudessem participar por meio de seus celulares, tablets e computadores1. 

Durante o culto, vários elementos faziam referência à antiguidade 
hebraica, a começar pelo próprio local onde este era realizado, a saber, o 
Templo de Salomão. Esse local, como veremos mais adiante, é um auda-
cioso empreendimento arquitetônico da IURD, e se configura como 
uma réplica do templo construído pelo rei Salomão, relatado no Antigo 
Testamento. Do altar de onde o pastor dirige suas falas, podemos ver 
um púlpito sustentado por uma réplica que imita duas grandes tábuas 
de pedras com inscrições em hebraico, que remetem às Tábuas da Lei.  
Segundo a narrativa bíblica, essas tábuas, contendo as inscrições dos 
Dez Mandamentos, foram entregues por Deus a Moisés, no Egito, como 
forma de selar sua aliança com o povo de Israel. 

Quando as câmeras passeiam pelo ambiente, chamam a atenção as 
paredes enfeitadas com vários candelabros de sete braços – também 
chamados de “menorá” - outro elemento ligado ao universo sagrado 
dos judeus. Conforme narrado no livro do Êxodo, a confecção desse 
objeto para fins ritualísticos no Templo foi um pedido do próprio Deus 
a Moisés. A menorá, ao lado da estrela de Davi, ainda hoje é um dos 
principais símbolos da cultura judaica e, segundo Leite (2016), trata-se 
de uma representação do cosmos, de Deus e da vida eterna. Além dos 
elementos já mencionados, grandes colunas também revelam a impo-
nência e suntuosidade do edifício. 

1. O culto em questão foi ministrado pelo bispo Júlio Freitas, no Templo de Salomão, e 
transmitido pelas redes sociais digitais na noite do dia 19 de abril de 2020. A gravação 
ainda encontra-se disponível no link https://www.facebook.com/TemploDeSalomao/
videos/3133261033428272. 
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Em contraste com o espaço físico, onde tudo remete ao tempo da 
narrativa bíblica do Antigo Testamento, está a maneira pela qual as 
pessoas o acessam: pelas redes sociais. Também contrasta a dinâmica 
imposta pela natureza de um culto online transmitido por esse tipo de 
mídia: a todo momento, aqueles que acompanhavam interagiam com 
o conteúdo transmitido, tanto por meio das reações automáticas ofere-
cidas pela própria rede social (curtidas, compartilhamentos, reações), 
quanto por comentários. Ao longo de toda a transmissão, as pessoas 
escreveram mensagens, orações, pedidos de orações, ou mesmo recla-
mações, que, numa celebração tradicional presencial, dificilmente ocor-
reriam.

Neste artigo, nos propomos a discutir, a partir do exemplo do Templo 
de Salomão da IURD e sua inserção nas redes sociais, como a prática 
religiosa contemporânea pode ser tensionada pela discussão sobre 
temporalidades. Buscamos perceber como a IURD acessa elementos de 
uma tradição que lhe é anterior e, ao reconfigurá-los a partir das lógicas 
do presente, cria uma tradição própria para se legitimar.

2. IURD e Templo de Salomão

A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada em 9 de julho de 
1977 por Edir Macedo, Roberto Augusto Lopes e RR Soares, sendo que 
este último, após alguns impasses internos, separou-se para fundar a 
Igreja Internacional da Graça de Deus (SOUSA, 2014). 

Sendo uma das denominações evangélicas mais numerosas do país, a 
IURD pertence ao segmento das igrejas neopentecostais, que são aquelas 
que, segundo Ricardo Mariano (2005), caracterizam-se por uma ênfase 
na guerra espiritual contra o diabo e seus exércitos de anjos caídos, por 
adotarem a Teologia da Prosperidade e por se organizarem administra-
tivamente como empresas. 

No tocante especificamente à IURD, Ari Pedro Oro (2005-2006) 
ainda a descreve como uma “religiofágica”, por incorporar em seu 
universo simbólico elementos típicos de outras religiões. Para o autor, a 
IURD promove uma “fagocitose” desses elementos, ora ressignificando-
-os em seus quadros de sentido, como acontece com o sal grosso, o galho 
de arruda ou os amuletos consagrados, muito utilizados em seus cultos; 
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ora demonizando-os, como acontece com as divindades de matriz afro 
(exu, pomba-gira, tranca-rua, etc), que são vistas como um mal a ser 
combatido (ORO, 2005-2006). 

Oro (2005-2006) também descreve a IURD como igreja da “exacer-
bação”, para se referir ao modo como esta imprime sua presença no 
espaço público, principalmente através dos grandes templos e da forte 
presença midiática para fins proselitistas2. No que diz respeito à mídia, 
a igreja é proprietária de uma das maiores emissoras do país, a Rede 
Record, de uma gravadora (Line Records), e de vários veículos de mídia 
impressa no Brasil (Folha Universal) e no exterior. Além disso, nos 
últimos anos, a IURD passou a ter também forte inserção nas mídias 
digitais, com sites próprios e perfis nas principais redes sociais, nas quais 
os fiéis interagem com a instituição e entre si, alimentando o sentimento 
de pertença. 

No que diz respeito à sua inserção no espaço público, Oro  (2005-
2006) diz que a IURD inovou ao realizar estudos para saber o potencial 
mercadológico do consumo de bens simbólicos antes de instalar suas 
igrejas em alguma localidade, e também ao ocupar grandes e confortá-
veis espaços físicos, como cinemas e teatros, para servir de templo reli-
gioso.

Segundo Alberto Klein (2007), a apropriação desses espaços também 
está relacionada a uma estética midiática que veio a ser incorporada 
aos cultos e rituais da instituição. A construção de grandes empreendi-
mentos, como é o caso do Templo de Salomão, segue lógica semelhante: 
seja pela arquitetura interna, preparada com vistas à produção e difusão 
de conteúdo midiático, seja pela suntuosidade e dimensões espaciais, 
que o configuram como objeto que atrai os olhares da mídia secular e 
daqueles que passam pela rua e o contemplam.

Inaugurado no dia 31 de julho de 2014, numa cerimônia que contou 
com a presença de várias personalidades importantes, como da presi-

2. O autor também coloca como características da “exacerbação” praticada pela IURD o 
superdimensionamento do poder do demônio, a hipertrofia dos rituais de exorcismo e o 
redimensionamento do significado do dinheiro. No entanto, para os fins da análise em 
questão, interessa-nos apenas as duas características citadas acima, de inserção no espaço 
público e no espaço midiático (ORO, 2005-2006).
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dente Dilma Rousseff, o Templo de Salomão, hoje sede mundial da 
IURD, foi construído a partir dos relatos do antigo testamento, que 
descrevem o templo sagrado dos judeus da antiguidade. 

Com 126m de comprimento, 104m de largura e 55m de altura, o 
empreendimento arquitetônico ocupa uma área equivalente a cinco 
campos de futebol e demorou quatro anos para ficar pronto. Pedras 
importadas de Hebron, em Israel, doze oliveiras uruguaias que repro-
duzem o Monte das Oliveiras e vitrais dourados foram utilizados na 
construção do templo, que estima-se que tenha custado à IURD cerca 
de 680 milhões de reais (BATISTA JR, 2014; SOUZA, 2014).

Conta a narrativa bíblica que o desejo de construir o templo sagrado 
partiu de Davi, quando este era rei de Israel. Segundo os relatos, ele se 
sentia incomodado com o fato de morar em um castelo, enquanto a Arca 
da Aliança, que abrigava as tábuas da lei que Deus havia entregado para 
Moisés, no Egito, era abrigada em uma tenda. A Arca da Aliança era 
considerada extremamente sagrada para o povo judeu, pois represen-
tava a própria presença de Deus na terra.

No entanto, o desejo de Davi só foi concretizado no reinado de seu 
filho, Salomão, que escolheu o Monte Moriá, um local também sagrado 
para os judeus, para construir o templo que iria abrigar a Arca. Feito 
com madeiras nobres, revestido em ouro e decorado com tecidos finos, 
o Templo de Salomão, também conhecido como Templo de Jerusalém, 
passou a ser o centro de toda adoração e de todo o sacrifício feito ao 
Deus de Israel.

Por volta do ano 580 a.C, Israel foi dominada pelos babilônios e o 
Templo foi destruído por Nabucodonosor II. Nessa época, a Arca da 
Aliança foi roubada e nunca mais foi localizada. O Templo só voltou 
a ser reerguido décadas depois, com a restauração do reino de Judá. 
Esse segundo Templo, na época de Cristo, foi reformado por Herodes, 
tornando-se muito maior e mais suntuoso do que o primeiro, construído 
por Davi. Todavia, ele também foi destruído, desta vez pelos romanos, 
restando apenas uma pequena parte, hoje conhecida como “Muro das 
Lamentações”, considerada sagrada pelos judeus na atualidade. 

São as dimensões desse segundo Templo, após as reformas feitas por 
Herodes, que foram tomadas pela IURD como referência para a cons-
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trução de seu Templo de Salomão no bairro do Brás, em São Paulo. Entre-
tanto, o Templo da IURD conta com reproduções de elementos sagrados 
que o primeiro Templo abrigava, como, por exemplo, uma réplica da 
Arca da Aliança. Segundo informações disponíveis no próprio site, a 
iniciativa de construir o Templo partiu do líder da IURD, Edir Macedo, 
que “tinha o desejo de que todas as pessoas pudessem pisar no chão e 
pisar nas pedras que testemunharam os eventos descritos na bíblia” (O 
TEMPLO, s.d3)

Desde que foi inaugurado, a IURD adotou protocolos específicos para 
o santuário que não vigoram em seus outros templos e que contribuem 
para que o local seja visto como sagrado. Por exemplo, não é permi-
tido filmar ou fotografar os espaços internos, adentrar ao local portando 
telefones celulares ou após as cerimônias religiosas terem se iniciado. 
Até regras sobre as vestimentas adequadas para se frequentar o local 
são divulgadas no site da instituição, recomendando-se evitar roupas 
“indiscretas ou indecorosas”, minissaias, bermudas, camisas sem manga, 
chinelos, bonés, além de símbolos que façam referência a partidos polí-
ticos ou agremiações esportivas (O TEMPLO, s.d).

Recorre-se, portanto, a práticas que historicamente caracterizaram 
o modo como os sujeitos se relacionam com espaços sagrados. Para 
Mircea Eliade (s.d.), quando um local passa a ser reconhecido como 
sacro, cria-se uma quebra, uma rotura no espaço. “Há, portanto, um 
espaço sagrado, e por consequência “forte”, “significativo” - e há outros 
espaços não-sagrados, e por consequência sem estrutura, em suma: 
amorfos” (ELIADE, s.d., p. 35). Essa separação se torna ainda mais 
evidente nos ofícios litúrgicos, que, pela lógica ritualística, remetem a 
um tempo outro. O tempo e o espaço sagrados exigem dos sujeitos um 
modo de ser distinto daquele que se vive no exterior, profano. Nesse 
sentido, ao instaurar normas de conduta rígidas e diferenciadas até 
mesmo dos demais templos, a instituição cria artifícios de sacralização 
espacial pelos quais se busca construir condições de reconhecimento 
específicas para o Templo de Salomão. 

3. No site da IURD, um relato contando de onde partiu a inspiração de se construir o 
Templo  pode ser conferido em <https://www.universal.org/templo-de-salomao/a-
inspiracao/> acesso em 05 mai. 2020.
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O Templo da IURD conta, ainda, com uma página própria dentro do 
site da igreja (universal.org.templo-de-salomao)4, onde as regras espe-
cíficas de acesso, junto com outras informações sobre o Templo, podem 
ser encontradas; e também perfis próprios nas mídias sociais mais popu-
lares (@TemplodeSalomao; facebook.com/TemploDeSalomao; insta-
gram.com/TemploDeSalomao), que evidenciam a importância com que 
este é tratado dentro da dinâmica da IURD.

Após essa breve caracterização da Igreja Universal do Reino de Deus 
e do Templo de Salomão, desde a narrativa bíblica até os tempos da 
IURD, passaremos a uma apresentação dos conceitos de tradição e de 
experiência religiosa que embasarão nossa discussão.

3. Tradição e experiência religiosa

Contrariando as visões que concebem a tradição como algo inerte, 
uma mera sobrevivência do passado, Raymond Williams (1979) a percebe 
como algo dinâmico construído no presente, a partir de elementos sele-
cionados intencionalmente do passado. Assim, para o autor, a tradição 
é seletiva - porque aciona, de modo seletivo, um passado - e potente, 
quando esse passado acionado é capaz de promover implicações no 
presente, ratificando-o, e também no futuro, apontando suas direções. 

A esses elementos do passado que continuam ativos no processo 
cultural do presente, Williams (1979) dá o nome de “residual”. A tradição 
seletiva, segundo o autor, ao promover um retorno a esses significados 
e valores criados em sociedades do passado, mas que ainda possuem 
significações no presente, operaria uma reinterpretação desse “residual”, 
fazendo surgir novas configurações. A tradição, portanto, apesar de 
parecer apontar para o passado, estaria ligada mais ao presente, pois é 
algo que, ao acionar um passado, legitima o presente:

De toda uma possível área do passado e presente, numa cultura parti-
cular, certos significados e práticas são escolhidos para ênfase e certos 
outros significados e práticas são postos de lado, ou negligenciados. 

4. Anteriormente, o Templo de Salomão da IURD contava com um site próprio (www.
otemplodesalomao.com), mas o domínio foi desativado e seu conteúdo incorporado 
numa página própria, dentro do site da IURD (universal.org.br/templo-de-salomao).
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Não obstante, dentro de uma determinada hegemonia, e como um 
de seus processos decisivos, essa seleção é apresentada e passa habi-
tualmente como ‘a tradição’, ‘o passado significativo’.  O que temos, 
então, a dizer sobre qualquer tradição é que nesse sentido ela é um 
aspecto da organização social e cultural contemporânea, no interesse 
do domínio de uma classe específica. É uma versão do passado que se 
deve ligar ao presente e ratificá-lo. O que ela oferece na prática é um 
senso de continuidade predisposta. (WILLIAMS, 1979, p. 119. Grifos 
do autor).

Assim como Williams concebe a tradição não como algo dado, mas 
como um processo, que se constrói no presente, Helmut Renders (2015) 
problematiza a experiência religiosa ao percebê-la não como algo cons-
tante, mas sujeito ao tempo da experiência. Ele parte de uma concepção 
de ser humano como um ser aberto, que interage com as mudanças 
ambientais e sociais e, nessa relação, constrói, desconstrói e recons-
trói continuamente sua cultura e seu modo de estar no mundo; logo, se 
opera também uma reconstrução das estruturas temporais que implica 
na reconstrução de todas as estruturas da sociedade, inclusive as reli-
giosas. Isso o autor demonstra ao caracterizar, de maneira breve, como a 
experiência religiosa se deu ao longo das eras pré-moderna e moderna, 
e como se dá na era pós-moderna. 

Na idade pré-moderna, a estruturas da vida eram vistas como estáveis 
e previsíveis, porque baseadas em ciclos da natureza. Assim, o impor-
tante era conhecer as regras do passado e aceitar o presente. Por essa 
leitura, calcada nas repetições, o futuro não poderia trazer nada de novo, 
a não ser que esse novo fosse o próprio fim do mundo (KOSELLECK, 
2006, p. 275).  No contexto religioso, explica Renders (2015), imperava a 
ideia de um Deus imutável e a experiência religiosa se baseava na obser-
vação da sagrada ordem da vida, que era dada pelos sacramentos e pela 
devoção/contemplação. Os sacramentos (principalmente a eucaristia), 
considerados como o único caminho para chegar até Deus e permanecer 
em sua presença, eram passados de geração para geração. 

Essa visão é alterada na Idade Moderna. As novas descobertas cientí-
ficas, como por exemplo, a de que a Terra não era o centro do universo, 
juntamente com as transformações sociais, como a Reforma Protestante, 
e as descobertas dos novos continentes, provocaram a necessidade de 



83O TEMPLO DE SALOMÃO

encontrar novas certezas, já que as que existiam até então estavam 
postas à prova. Também trouxeram uma insatisfação com o passado, 
agora visto como um tempo de atrasos, e uma ênfase no futuro, agora 
visto como o tempo do progresso, das descobertas científicas. Essas 
transformações sociais e descobertas, aponta Reinhart Koselleck (2006), 
afastaram as expectativas cristãs sobre o fim do mundo, e foi-se criando 
a consciência de que a humanidade estaria entrando num novo tempo, 
com um giro para o futuro. Futuro este que não era mais sinônimo de 
fim do mundo, mas sim de avanços, de progresso.

Para Renders (2015), essas transformações que marcam o fim da 
Idade Média e a entrada para a Modernidade provocaram também 
mudanças na relação da sociedade humana com o espaço terrestre e 
fizeram multiplicar as visões sobre Deus, que passa a ser concebido, 
nesse novo tempo, ora como bom, ora como malvado; ora do lado dos 
pobres e promotor de justiça, ora do lado dos ricos, etc. Assim, a religio-
sidade na era moderna traz como novidade a possibilidade de escolha 
e uma ênfase na liberdade individual. O foco, explica o autor, que até 
então era nos sacramentos, passa a ser na conversão, na perseverança, 
na santidade e na perfeição na vida cristã.  A experiência religiosa, antes 
dada pela repetição dos sacramentos, passa a ser concebida como um 
processo, que começa no batismo e vai até o fim da vida (a salvação 
como um caminho a ser percorrido). 

No entanto, as promessas da Modernidade que concebiam o futuro 
como um tempo sempre melhor não se concretizaram. Junto com o 
progresso, vieram guerras, regimes totalitários, aumento das desi-
gualdades sociais, doenças graves, crise das instituições, catástrofes 
ambientais, etc. Além disso, a evolução tecnológica provocou mudanças 
cada vez mais rápidas, fazendo com que o presente cada vez mais se 
distanciasse do passado, provocando uma aceleração do tempo. Nesse 
contexto, o passado é cada vez mais estranho e distante, e o futuro, um 
desafio, um enigma, um tempo de inseguranças (KOSELLECK, 2006; 
MUDROVCIC, 2013).

Na Pós-modernidade, com a aceleração temporal, essa relação com 
o sagrado, explica Renders (2015), é novamente alterada. Se na pré-
-modernidade a ênfase estava no passado, com a repetição dos ciclos, 
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e na Modernidade estava no futuro, com o foco no progresso, na Pós-
-modernidade, que é marcada por uma dupla perda - das tradições e 
das utopias -, o foco está no presente. François Hartog (2013) denomina 
como “presentismo” esse regime temporal marcado por um presente 
onipresente, que traz uma constante sensação de crise e uma valorização 
do imediatismo. 

Esse foco no presente traz consequências também para a experiência 
religiosa. Segundo Renders (2015), há uma perda da noção de descen-
dência e de permanência, já que o mundo pós-moderno é um mundo 
onde passado não prevalece e o futuro não vale. Logo, o deus imutável 
das narrativas das instituições perde espaço. O autor explica, ainda, que 
a aceleração do tempo fragmenta a vida, a ponto do próprio homem 
também perder espaço e não se ver mais como parte desse mundo, 
por causa das desvinculações de ciclo que essa aceleração provoca 
(RENDERS, 2015). 

Na pós-modernidade, a necessidade de satisfação imediata dos 
desejos também vale para a experiência religiosa. Ao contrário do que 
se dava na Idade Moderna, a satisfação religiosa não é mais vista como 
resultado de uma longa caminhada com o objetivo de se alcançar a 
perfeição, mas algo imediato. Daí o sucesso dos segmentos religiosos 
que apelam para o emocionalismo em seus rituais, como o batismo no 
espírito santo, ou para a ênfase no sucesso individual, como a Teologia 
da Prosperidade (RENDERS, 2015), frequentemente encontrada nas 
pregações promovidas pelos pastores da IURD, que sempre relacionam 
o sucesso financeiro como algo possível de ser alcançado pela fé e como 
um sinal das bênçãos divinas.

Apesar dessa divisão do tempo em Idade Média, Idade Moderna 
e Idade Pós-moderna ser frequentemente adotada, Koselleck (2014) 
chama a atenção para o fato de que, na verdade, coexistem diferentes 
planos temporais nos quais os indivíduos e gerações contemporâneas 
se movimentam, cada um deles se desenvolvendo numa velocidade. O 
autor propõe que o tempo seja concebido, portanto, não como linear 
ou circular, como defendem as abordagens tradicionais, mas como uma 
sobreposição de camadas, para utilizar o termo que ele toma emprestado 
da geologia para caracterizar as formações do solo, como “estratos do 
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tempo” (KOSELLECK, 2014). Do mesmo modo, Renders (2015) chama 
atenção para o fato de que várias temporalidades religiosas coexistem na 
era pós-moderna. Nas palavras do autor: 

No Brasil, convivem cosmovisões pré-modernas, modernas e pós-
-moderna, e no campo religioso parecem, às vezes, posicionamentos 
pós-modernos, como um retorno para posicionamentos pré-moder-
nos. Todas estas formas de “estar no mundo” convergem com for-
mas de experimentar o mundo e a vida, inclusive de forma religiosa. 
(RENDERS, 2015, p. 441).

O autor explica que a sobreposição de temporalidades da pós-
-modernidade, inclusive de temporalidades religiosas, promove uma 
releitura da mediação sacramental com novos focos. O autor aponta que 
há uma tendência da religiosidade pós-moderna de rejeitar a religiosi-
dade moderna e dialogar com a visão pré-moderna (RENDERS, 2015). 
Não obstante, isso não significa um retorno, mas uma reciclagem desses 
elementos antigos com novos conteúdos, de modo que eles só pontual-
mente têm a ver com o passado, mas são produtos do presente, como 
veremos a seguir, em nossa análise sobre o Templo da IURD.

4. O templo de Salomão – um retorno ao passado pelas 
linguagens do presente

O culto online transmitido pelas redes sociais do Templo de Salomão 
se inicia com a entrada do pastor no altar. Enquanto caminha, carrega 
uma grande bíblia. Uma câmera acompanha os seus passos, da lateral, de 
onde surge, até o centro, onde se ajoelha de costas para quem o assiste, 
repousando a bíblia sobre uma espécie de almofada de veludo no chão 
à sua frente. 

Depois de fazer uma breve oração silenciosa, o pastor levanta e 
cumprimenta seus interlocutores. Os desejos de boa noite são seguidos 
pela frase: “saiba que essa vigília será transmitida desde o Templo de 
Salomão, para que você possa buscar a Deus de forma bíblica, inteli-
gente, e seja ricamente abençoado”. A fala do pastor reforça a descrição 
que encontramos no site da IURD, que afirma que: 

(...) a réplica do Templo de Salomão edificada no Brasil representa 
uma construção imaginada e projetada por Deus, que, no passado, O 
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uniu com o seu povo. É um resgate em busca à Santidade ao Senhor, 
por meio do respeito e reverência a que Ele é digno, levando as pes-
soas à conscientização da fé pura, bíblica e original. É uma oportu-
nidade, independente de crenças pessoais, para aquele que deseja co-
nhecer e experimentar o poder do Altíssimo, o Deus da Bíblia, Único 
e Verdadeiro Senhor, pois mesmo depois de séculos, Ele não mudou. 
(O TEMPLO, s.d).

Percebemos, nas duas falas, um esforço para fazer com que o Templo 
da IURD seja visto como um sucessor do Templo da antiguidade bíblica 
e, consequentemente, todos os rituais ali realizados serem tomados 
como a “única forma correta” de adorar aquele que eles consideram 
como o “único Deus verdadeiro”, mesmo sendo a IURD uma igreja do 
segmento neopentecostal e em nada esteja relacionada aos judeus da 
contemporaneidade, que são os herdeiros das tradições daquele tempo.

Nesse contexto pós-moderno de sobreposição de temporalidades, 
Renders (2015) explica essas tentativas de retorno às tradições de um 
passado como uma busca para atender as pessoas que viveriam na 
temporalidade “medieval” e procuram instituições-sacramento para ter 
acesso ao sagrado. Por ser uma igreja nova, a IURD busca na tradição 
uma maneira de se legitimar, recorrendo a um tempo anterior até mesmo 
ao cristianismo. O templo, então, sugere raízes e durabilidade para uma 
instituição religiosa que nasceu há poucas décadas.

Neste sentido, é o templo de Salomão da IURD significante para o 
projeto da igreja, por ser diferente das outras igrejas e por simbolizar 
o lado institucional do sagrado. Sendo uma igreja nova, ela precisa ter 
novos meios da graça que a distingue das demais igrejas, sem, porém, 
poder escapar dos seus aspectos formais: um sacramento requer uma 
teologia teocêntrica com uma clara distinção entre o sagrado, e não 
somente o profano, mas também o sagrado e o demoníaco. (REN-
DERS, 2015, p. 440).

A IURD, portanto, constrói uma tradição nova a partir de elementos 
de uma estética religiosa  anterior ao cristianismo. Estética essa que, 
segundo narra o texto bíblico, foi recebida do próprio Deus, quando este 
deu as diretrizes para a construção do Templo e seus elementos (Arca 
da Aliança, menorás, etc). Ao acionar essa tradição e se colocar como 
herdeira dela, a IURD pretende que essa lhe impute uma durabilidade 
anterior até ao catolicismo ou ao protestantismo histórico, e assim a legi-
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time. Mas, conforme vimos com Williams (1979) é uma tradição sele-
tiva, pois apenas reorganiza elementos residuais do passado, comparti-
lhado pelas religiões de matriz judaico-cristãs, a partir de uma gramática 
pós-moderna, que, no que diz respeito à experiência pós-moderna, é 
caracterizada por uma busca da satisfação individual de modo imedia-
tista, como prega a Teologia da Prosperidade, sabidamente praticada 
pela IURD. Durante a transmissão do culto online, não foram poucos os 
momentos em que os telespectadores foram instados a fazerem doações, 
com a promessa de que, a partir desse gesto, seriam abençoados.

Nesse processo de retorno a elementos do passado para construir 
uma tradição, a mídia ganha destaque no projeto da IURD. A igreja, 
desde sua fundação, incorpora a mídia em suas mensagens, para fins 
proselitistas, como nos programas de TV que exibe durante a madru-
gada. Nesses programas, narrativas de personagens fracassados que 
veem a vida serem transformadas são apresentados aos telespectadores, 
que se identificam com os problemas apresentados, e são convidados 
pelos pastores-apresentadores a comparecerem a algum templo da 
IURD para também alcançarem uma solução milagrosa, muitas vezes 
identificada como sucesso pessoal e profissional (SOUSA, 2014).

No que diz respeito ao Templo de Salomão da IURD, percebemos, 
ainda, uma importância das redes sociais nesse processo de reorgani-
zação da tradição. No Instagram, por exemplo, como identificamos em 
trabalho anterior (OLIVEIRA; CUNHA, 2016), havia uma preocupação 
de se trabalhar o conteúdo de modo que as fotos explicitassem toda a 
grandeza do empreendimento arquitetônico, valorizando os elementos 
do contexto bíblico que se quer resgatar (candelabros, grandes colunas, 
etc.), sendo frequentemente acompanhadas com mensagens bíblicas 
que reafirmavam o local como morada de Deus na terra. Nos comen-
tários, os fiéis interagiam com os conteúdos, manifestando interesse em 
frequentar o local, agradecendo por tê-lo conhecido e reafirmando sua 
sacralidade:

O perfil do Templo no Instagram é tomado por esses fiéis como uma 
extensão do próprio Templo, onde podem demonstrar sua adesão a 
esse universo simbólico e dividir suas sensações com outros pares, 
reforçando assim seus laços afetivos de pertencimento. (OLIVEIRA; 
CUNHA, 2016, p. 50).
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O mesmo pudemos perceber na transmissão do culto online através 
das redes sociais do Templo. Por vários momentos, cenas inseriram 
elementos que guardavam alguma afinidade simbólica com o contexto 
bíblico, numa tentativa de resgatar essa aura de sacralidade do Templo 
de Salomão antigo e transferi-la para o Templo da Universal, como se 
fossem a sucessão de uma mesma coisa. Por exemplo, nos passeios da 
câmera, que procurava focar nos detalhes do Templo (como os cande-
labros na parede) ou as tomadas externas, que mostravam o templo de 
cima, em toda sua grandiosidade. Além disso, frequentemente aparecia 
alguma paisagem que remetia a algum deserto do oriente médio, como 
os cenários que vemos em produções cinematográficas que narram os 
tempos bíblicos. 

Também chamou-nos a atenção o modo como as pessoas interagiam 
durante o culto online transmitido pelo Facebook. Enquanto o pastor 
falava, as pessoas teciam comentários sobre o que era dito, pediam - ou 
faziam - orações ou falavam sobre si, além de utilizar os botões automá-
ticos disponibilizados pela rede social (curtir, amei, triste, compartilhar, 
etc) e as figurinhas. 
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Convida-se o fiel a uma experiência que visa um retorno ao passado, 
mas que é feito por recursos que remetem ao tempo presente: a mediação 
técnico-midiática das redes sociais digitais que constituem o ambiente 
de participação dos fiéis; os valores e a teologia imediatista que se 
expressam textualmente em discursos voltados a problemáticas do agora 
Acrescenta-se que a própria estética do templo, por mais que expresse o 
desejo de imitação do passado, somente o faz a partir de uma projeção 
idealizada do presente neste passado: um templo não desgastado pelo 
tempo, com sua estrutura integralmente preservada; um templo cujo 
espaço é midiaticamente planejado para ser midiatizado pelas câmeras 
da IURD e pelas telas dos atores que com ele interagem.  

FIGURA 1: Capturas de tela do culto online transmitido pelo perfil do  
Templo de Salomão no Facebook, que mostram a interação dos fiéis

FONTE: Print de tela elaborado pelos autores.
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5. Considerações finais

Ao construir o Templo de Salomão, a IURD retoma um residual - 
conforme termo utilizado por Williams (1979) - de um passado ainda 
muito significativo para as religiões de origem judaico-cristãs, para cons-
truir, a partir dele, uma tradição própria, que a legitime. Ao acionar esse 
passado, o que intenta fazer é se colocar como herdeira de uma tradição 
que é anterior ao próprio cristianismo e que, portanto, em uma lógica 
pela qual a antiguidade funciona como artifício de atribuição de valor, 
se posiciona como superior às demais igrejas cristãs que lhe são concor-
rentes. Em outras palavras, o que a IURD requer é que o Templo, e tudo 
o que se liga a ele, inclusive ela própria, na condição de sua “executora”, 
seja reconhecido como a maneira original e, portanto, a única forma 
correta de prestar culto ao Deus verdadeiro.

Ao buscar afirmação em algo que ultrapassa, temporalmente, os 
limites do cristianismo (porque lhe é anterior), a IURD busca para si 
um reconhecimento social que vai além de sua própria membresia, 
pelos modos que o Templo exprime sua presença no espaço público. A 
ausência de uma placa que indique a construção como de propriedade 
da Universal, comum nos demais locais de culto da igreja, é um modo 
de dizer que o Templo não precisa de uma etiqueta para ser identificado, 
porque é único e se constitui como o verdadeiro método de mediação 
como sagrado, sendo reconhecido socialmente sem necessidade de 
mediação adicional. A todo tempo, o que se procura afirmar é que o 
Templo está acima de todas as crenças, inclusive temporalmente, visto 
que seria herdeiro da tradição bíblica original no modo de se prestar 
culto a Deus. 

Essa operação simbólica se faz, no entanto, por gramáticas das 
mídias eletrônicas e digitais onde o templo é atualizado e reconstruído 
no imaginário do público. O Templo da IURD, desde o início, esteve 
sob os olhos da mídia. Sua construção, diariamente, podia ser acompa-
nhada ao vivo pelo site da igreja. Toda sua estrutura e arquitetura foram 
elaboradas considerando a possibilidade dos cultos e cerimônias que ali 
ocorrem serem veiculados nas mídias da Universal. 

Arquitetura esta que, por sua própria natureza - a proposta de recons-
trução de uma obra dos tempos bíblicos - e suntuosidade palaciana - 
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dada suas dimensões físicas, valores envolvidos e riqueza de detalhes - 
tem apelo midiático, constituindo-se, inclusive, como objeto de turismo 
na cidade de São Paulo. A inauguração do espaço foi tema dos princi-
pais jornais do país e, inclusive, no exterior, e contou com a presença de 
personagens ilustres, como a então presidenta Dilma Rousseff. 

Desse modo, o Templo, enquanto objeto de mídia, vai além dos 
espaços institucionais da IURD, tendo uma vida midiática própria que, 
além de bem alicerçada nos mecanismos de controle da igreja, é levada 
adiante tanto pelas mídias tradicionais quanto pelas interações daqueles 
que se comunicam com o Templo midiático pelas redes sociais. Esses 
últimos enxergam esses espaços virtuais como uma extensão do próprio 
Templo, onde podem partilhar do universo simbólico proposto por essa 
tradição reclamada pela IURD, e alimentar seu sentimento de pertença. 

Tudo isso posto, podemos perceber que a experiência religiosa 
mediada pelo Templo de Salomão da IURD é produto de diferentes 
temporalidades que se sobrepõem, numa tentativa de se criar uma 
tradição que, ao buscar uma ancoragem num passado que a legitime, 
não apenas remete a esse passado, mas reconfigura-o, transformando-o 
pelas lógicas midiáticas que dizem do tempo presente.
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Capítulo 5

A bossa nova era mesmo “nova”? 
A tradição canônica, a síncope de João 
Gilberto e os gestos de apagamento 
do samba
Francielle de Souza

1. Introdução

Música intimista, harmonia sofisticada e canto contido. Comu-
mente associadas ao surgimento da bossa nova, essas características 
são capazes de resumir, ainda hoje, o espírito com que o movimento 
musical, sucesso da década de 1960, foi assimilado e consagrado pela 
história da música popular brasileira. Tais peculiaridades, entretanto, 
não correspondem a uma narrativa autossuficiente, capaz de creditar ao 
movimento um “corte sociológico e epistemológico” (NAPOLITANO, 
2002, p. 63) na canção popular por si próprio, ancorado somente em suas 
próprias invenções. A notoriedade que se confere à onda bossa-novista 
geralmente desponta na historiografia da música brasileira na esteira de 
uma comparação com o que havia sido produzido até o instante em que 
ela surgiu. Não é por acaso que um dos maiores triunfos do gênero é a 
maneira como o jazz americano, em especial o chamado cool jazz, teria 
sido incorporado ao samba, ritmo que até então vigorava nas rádios e 
no consumo musical do país. Como consequência, essa amálgama teria 
concebido então conceitos, formas e padrões de escuta significativa-
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mente diferentes dos anteriores, ressaltando o caráter inovador da esté-
tica criada. 

O compacto considerado o marco dessa sonoridade meio samba, meio 
jazz foi lançado em 1958 e trazia duas canções interpretadas pelo baiano 
João Gilberto: “Chega de Saudade” e “Bim bom”. Mais tarde, a interpre-
tação da primeira faixa ficou conhecida como aqueles “um minuto e 59 
segundos que mudaram tudo” (CASTRO, 2016, p. 171), concedendo à 
gravação o status de ponto nevrálgico da música brasileira, além de certo 
grau de notoriedade entre críticos, jornalistas e pesquisadores. Como 
aponta Napolitano (2002), a bossa nova engendrou um modo específico 
de olhar para a canção popular no qual o resgate cultural do samba não 
passava pelo fato folclórico, que, naquele momento, garantia autenti-
cidade e legitimidade a uma nova composição, mas por uma ruptura 
fundamentalmente estética. Ainda conforme o autor, a necessidade de 
um ponto de inflexão de tal natureza encontrou lastro no desejo de se 
adequar às tendências da música internacional e atender às demandas 
de ordem mercadológica: duas chaves que seriam capazes de dar à nossa 
música dimensões cosmopolitas e arrojadas para aquele momento. 

Passado mais de meio século, as alcunhas de inovador e moderno 
ainda persistem ao mencionarmos o som que marcou a época. Para o 
crítico Mauro Ferreira, trata-se de “uma bossa que nunca fez grande 
sucesso popular, mas que se tornou a trilha sonora de um Brasil mais 
moderno, então em fase de expansão” (FERREIRA, 2018, s/p, grifo 
nosso). O que ressoa nessa ótica do crítico é a aderência do movimento 
bossa-novista a uma necessidade específica daquele tempo de se pensar 
a relação entre a canção popular e as imagens que se queria transmitir 
do país, de modo a atribuir à produção sonora brasileira o peso de apre-
sentar ao exterior um Brasil em vias de evolução e adequação à ordem 
mundial. É nesse ponto que o surgimento da Bossa Nova coincide com 
um momento de intelectualização da música, calcado na reflexão sobre 
as funções estéticas, ideológicas e políticas imbricadas nos modos de 
fazer artísticos-culturais, sobretudo em relação à internacionalização da 
nossa canção popular. Assim, a sofisticação do samba teria criado não 
só uma nova mirada estética, puramente musical, mas também um novo 
entendimento de como deveria ser a música popular brasileira dali em 
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diante. Por ocasião dos sessenta anos do movimento, Ferreira (2018) 
chegou a até mesmo lançar a hipótese de que, mesmo com o passar do 
tempo, a bossa nunca teria deixado de soar como nova, indicando o 
sucesso e a perenidade dos preceitos bossa-novistas no presente. 

O estiramento dessa premissa da modernidade, caracterizada pelo 
culto à novidade e ao progresso com vistas a um futuro melhor (KOSEL-
LECK, 2006; RICOEUR, 1997), é profundamente devedor da “linha 
evolutiva da música popular brasileira”, termo cunhado por Caetano 
Veloso durante debate promovido pela revista Civilização Brasileira 
em 1966, no qual se discutia quais os possíveis rumos para a produção 
musical nos anos seguintes1. Desde então, esse pensamento, esboçado 
na década de 1960, tornou-se um parâmetro, uma espécie de cânone 
para se pensar o desenvolvimento da música nacional2. Nas palavras 
de Veloso, “a música brasileira se moderniza e continua brasileira, à 
medida que toda informação é aproveitada (e entendida) da vivência 
e da compreensão da realidade cultural brasileira” (REVISTA CIVILI-
ZAÇÃO BRASILEIRA, 1966, p. 378). E ainda: “se temos uma tradição 
e queremos fazer algo de novo dentro dela não só teremos de senti-la, 
mas conhecê-la. E é este conhecimento que vai nos dar a possibilidade 
de criar algo novo e coerente com ela” (Ibid., p. 378).

Duas impressões imediatas podem ser identificadas na fala de 
Caetano: um certo passado como referência e um anseio por alguma 
novidade que pudesse despontar como solução para a suposta crise que 
a música sofria naquela época. Mais tarde, aliás, essa ânsia se tradu-
ziria em um projeto concreto com ninguém menos que Caetano, acom-
panhado de Gilberto Gil, idealizando o tropicalismo, movimento cuja 
tônica aprofunda o embaralhamento de características nacionais e inter-
nacionais na produção brasileira. Resguardadas as diferenças entre os 
baianos, o fato é que João é inspiração para os tropicalistas, sobretudo 
na maneira como a canção se posiciona em relação à história da música 
nacional. Na entrevista, Caetano afirma: 

Só a retomada da linha evolutiva pode nos dar uma organicidade para 
selecionar e ter um julgamento de criação. Dizer que samba só se faz 
com frigideira, tamborim e um violão sem sétimas e nonas não re-
solve o problema. Paulinho da Viola me falou há alguns dias da sua 
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necessidade de incluir contrabaixo e bateria em seus discos. Tenho 
certeza que, se puder levar essa necessidade ao fato, ele terá contra-
baixo e terá samba, assim como João Gilberto tem contrabaixo, vio-
lino, trompa, sétimas, nonas e tem samba. Aliás João Gilberto para 
mim é exatamente o momento em que isto aconteceu: a informação 
da modernidade musical utilizada na recriação, na renovação, no dar 
um passo à frente da música popular brasileira. Creio mesmo que a 
retomada da tradição da música brasileira deverá ser feita na medida 
em que João Gilberto fez. (Ibid., p. 378, grifo nosso).

Nota-se aí certa linearidade temporal projetada pela noção de “linha 
evolutiva”, em que o que estaria em jogo é a capacidade de tornar novo o 
que já existia, sofisticando-o e dando-lhe outras roupagens. Por conse-
quência, nessa lógica, aquilo que antecede a novidade então criada 
deveria se tornar ultrapassado e monumentalizado3, tal como a criação 
da bossa-nova teria feito em relação ao samba. Nessa dinâmica, João 
Gilberto tem lugar cativo. É possível notar na fala de Caetano, por 
exemplo, nítidas associações entre João, a bossa nova e um projeto de 
modernidade para o país, resguardando o que ele chama de tradição 
da nossa música popular. Luiz Tatit (2004, p. 79) afirma que a bossa 
nova “foi o primeiro movimento com núcleo na música popular que 
se espraiou por vários setores da sociedade brasileira (do estético ao 
político), fundando um novo modo de ser”. Seria isso o que justifica a 
posição de João na tradição canônica como o personagem que divide 
antecessores e sucessores? A nova experiência musical por ele encam-
pada seria, então, uma evidência contundente de que o país havia se 
endireitado rumo a um jeito moderno de ser, calcado na constante supe-
ração do passado em direção a uma projeção de futuro? 

Se parece ser fato consumado que a tradição da nossa música é 
forjada na modernidade, não são igualmente evidentes as disputas em 
torno da historiografia que a retrata. Tom Zé, o artista que, embora 
tenha feito parte do tropicalismo, menos se filia às premissas ideológicas 
de movimentos musicais, abre brechas para questionarmos as esco-
lhas que conformam a narrativa oficial da bossa nova ao realizar uma 
leitura irônica do lugar atribuído a João na tradição musical brasileira. 
Na canção “João nos tribunais”, presente no disco Estudando a bossa 
(2008), o compositor lança a seguinte hipótese: “Se João Gilberto tivesse 
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um processo aberto/ e fosse nos tribunais/ cobrar direitos autorais/ por 
todo samba canção/ que com a sua gravação/ passou a ser bossa nova/ 
qualquer juiz de toga/ de martelo ou de pistola/ sem um minuto de 
pausa/ lhe dava ganho de causa”. Essa formulação é cirúrgica ao ressaltar 
que antigas compreensões foram alteradas com a gravação de “Chega de 
Saudade”. Ao mesmo tempo e sem deixar de considerar a importância 
do conterrâneo, o músico evidencia o caráter acrítico com que a histo-
riografia toma a interpretação de Caetano  sobre o gesto bossa-novista 
(que não tinha pretensões teóricas quando proferida, vale ressaltar) e faz 
dela uma tradição amplamente aceita. Nessa direção, o que os pontos de 
vista de Caetano Veloso e Tom Zé trazem à superfície são disputas em 
torno do argumento de que, sob o pretexto de modernizar a canção, a 
bossa nova teria então “superado” o samba, o que justificaria a incorpo-
ração de João no cânone da música nacional.

Neste trabalho, pretendemos discutir alguns dos elementos que 
possibilitaram essa inserção da bossa nova e de João Gilberto na 
tradição canônica da música popular brasileira, fundando, a partir daí, 
uma espécie de história oficial, constantemente evocada por meio da 
sequência samba, bossa nova e MPB, como mostra Napolitano (2007) 
em A síncope das ideias: a questão da tradição na música popular brasi-
leira. Nossa hipótese é a de que alguns gestos de apagamento em relação 
ao samba são definidores para o posicionamento que a bossa nova 
conquistou na história da música popular. Para elucidar esse primeiro 
visionamento, discutiremos como a tradição (WILLIAMS, 1979; HOBS-
BAWM, 1997; RICOEUR, 1997) opera nessa problemática, não só na 
relação estabelecida entre um movimento musical e outro, mas também 
no interior de cada um deles. Com isso queremos apontar que tanto o 
samba quanto a bossa nova se valem da seleção de um passado consi-
derado o mais adequado para desenrolar uma continuidade histórica, 
o que acarreta ênfases e omissões. Em seguida, em um esforço analí-
tico, aprofundaremos o gesto de apagamento imbricado no slogan “um 
banquinho, um violão”, por identificá-lo como indício de uma versão 
única da história que impediu o florescimento de outras narrativas. Por 
fim, discutiremos, a partir da noção de rastro (RICOEUR, 1997), os 
efeitos desses gestos no presente, que mobilizam e, sobretudo, desvelam 
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diferentes passados e futuros possíveis na música popular brasileira para 
além da história oficial. 

2. Que bossa é essa?

Por certo, a associação direta da bossa nova a João Gilberto deve-se 
a determinados elementos que, dentre outros, foram pinçados pela 
tradição, tais como a objetividade estilística, o canto miúdo e a sofisti-
cação harmônica. Ditos atributos indicam um modo possível de definir 
o espírito que rodeou a estética bossa-novista, mas que certamente não 
é único nem irretocável. Nessa direção, não é apenas por esmero que, ao 
se atrever a contar os acontecimentos em torno do movimento musical 
numa espécie de livro-biografia, Ruy Castro (2016) cunha o subtítulo: 
a história e as histórias da bossa nova. Esse destaque para a pluralidade 
de versões em contraponto a um relato único é o distintivo da obra do 
pesquisador, que reafirma a centralidade do baiano mas abarca também 
eventos e personagens cuja relevância ficaram em segundo plano com o 
passar dos anos. Nesse sentido, ao percorrer as memórias da bossa nova, 
o autor adiciona informações pouco abordadas na historiografia, ainda 
que muito ancoradas na figura de João. Ao mesmo tempo, põe em relevo 
a seletividade que deu ao movimento um ar homogêneo e rapidamente 
identificável, o que facilitou a incorporação à narrativa tradicional. De 
forma a concorrer para a perspectiva plural compreendida no subtítulo 
de Castro, buscaremos evidenciar brevemente alguns atritos e inconsis-
tências percebidos por diversos autores, por distintas chaves e aborda-
gens, nos relatos oficiais que rondam a bossa nova. 

Um desses pensamentos pode ser encontrado no próprio debate de 
1966 em que Caetano dá contornos a uma possível tradição brasileira. 
Em divergência com o cantor baiano em relação à proposta de uma reto-
mada do passado tal qual aquela encabeçada por João Gilberto, o crítico 
Nelson Lins e Barros, referindo-se à performance de João, questiona 
uma “interpretação muito personalista, que causou certas confusões em 
torno do que seria e como deveria ser cantada a bossa-nova” (REVISTA 
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, 1966, s/p). Subjacente à discordância de 
Nelson, nota-se que o canto quase falado de João foi ponto de inflexão 
de como a atividade do intérprete era vista até aquele momento, mas que 
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em alguma medida também era limitadora: nem todo cantor, ainda que 
com as técnicas necessárias, se sairia bem ao cantar de maneira contida, 
o que dificultaria a aproximação à nova estética de intérpretes ligados à 
era do rádio, época em que se cantava a plenos pulmões.

Quanto à música-marco também há tensões. Conforme Naves 
(2000, p. 36), “os elementos de transgressão da bossa nova encontram-
-se presentes sobretudo em ‘Desafinado’”, por alinhar letra e melodia 
em torno da estética do movimento: as notas dissonantes estão amar-
radas ao próprio conteúdo enunciado na letra. Isto é, “no momento 
exato em que se pronuncia a sílaba tônica da palavra desafino ocorre, 
no plano da música, uma nota inesperada” (Ibid., p. 36), de forma que 
foge dos padrões de música convencionais na época. Ainda nessa seara, 
vale recordar que a gravação de “Chega de Saudade” não era inédita. 
No álbum Canção do amor demais (1958), Elizeth Cardoso gravou a 
música acompanhada do violão de ninguém menos que João Gilberto. 
Ainda que os acordes dissonantes já estivessem ali, a faixa foi consi-
derada apenas mais um samba-canção e só foi reconhecida como algo 
realmente novo após a performance do baiano.

 Ainda no ramo das polêmicas, Naves acrescenta que “nem todos 
os integrantes da bossa nova se sentiam atraídos, como João Gilberto, 
por um procedimento de ruptura mais radical com o passado da música 
popular, embora todos reconhecessem uma liderança na figura deste 
músico” (Ibid. p. 36). Nesse sentido, a autora recorre a outras influên-
cias — que não o jazz americano — identificáveis na bossa nova. Isso 
é confirmado pelos compositores Roberto Menescal e Carlos Lyra ao 
mencionarem influências do bolero e da música mexicana, além de 
outras ingerências exteriores que se somaram às misturas brasileiras 
do samba, da valsa e do xaxado. As aproximações com outros ritmos 
musicais são bastante interessantes por desvelar que se o ponto marco 
da historiografia não fosse o samba, a tradição canônica poderia se 
desenrolar de maneira muito diferente daquela que conhecemos. Como 
destaca Cícero (2003, p. 203), “já em 68, Gilberto Gil falava de Luiz 
Gonzaga como representante da evolução do baião”, o que sinaliza a 
possibilidade de haver, já naquela época, outras formas de se pensar a 
canção nacional, embora aparentemente também lineares. Entretanto, o 
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autor destaca que o ponto fundamental na tradição tal como foi consoli-
dada não é o samba, mas a bossa nova, por ter sido desde o início e cons-
cientemente um projeto que se pretendia, ao mesmo tempo, diferente da 
produção musical que a antecede e alinhada às novidades estrangeiras, 
sem deixar de remeter às características nacionais.

Há quem seja ainda mais radical, como o crítico José Ramos Tinhorão 
(2010), quando o assunto é a incidência do mercado fonográfico estran-
geiro na produção artística nacional. Segundo o jornalista, a bossa nova 
não seria uma releitura do samba, mas sim do jazz americano. Nessa 
perspectiva, o caso fica ainda mais complexo: o movimento não estaria 
interessado em retomar a tradição da música brasileira como afirma 
Caetano.  Na verdade, ele supostamente estaria mais inclinado a uma 
“linha de preocupação internacionalista” (TINHORÃO, 2010, p. 329) 
que pudesse aproximá-lo do contexto norte-americano. Como aponta 
Koselleck (2006), é efeito da modernidade que as sociedades conside-
radas “subdesenvolvidas” tentem se aprumar no sentido de alcançar 
o grau de aperfeiçoamento dos países “desenvolvidos”, uma vez que o 
progresso, enquanto conceito histórico moderno, atua nessa dinâmica 
como uma espécie de parâmetro entre a selvageria e a civilização. Assim, 
a bossa nova, como aprimoramento do samba, estaria mais próxima dos 
almejados padrões internacionais.

Essas pequenas anedotas que estressam e em alguma medida desti-
tuem parte da história oficial apontam fissuras na tradição canônica 
e revelam alguns choques temporais. Se é por meio da narrativa que 
experienciamos o tempo, a diversidade de formas com que se narra o 
surgimento e a consolidação da bossa nova, para além da história oficial, 
atesta distintas maneiras de apreender a eclosão do movimento naquele 
momento histórico e, por consequência, transparece disputas em torno 
do passado oficializado. Isto é, no ato mesmo de narrar os eventos em 
torno da bossa nova desvela-se um presente heterogêneo no qual estava 
envolto o movimento musical na época mas que a historiografia tende 
a homogeneizar. Por isso, diferentes passados são acionados nas narra-
tivas alternativas, para justificar diferentes maneiras de olhar e vivenciar 
a experiência musical da bossa.   
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O que, a nosso ver, permite a aparência de homogeneidade e a predo-
minância de uma história em detrimento de outras são duas caracte-
rísticas inerentes à ideia de tradição, a saber, a invenção e a seleção. 
Conforme Hobsbawm (1997), as tradições podem ser inventadas e 
formalmente institucionalizadas para inculcar certos valores e normas 
de comportamento em uma sociedade, o que envolve recorrer a um 
passado que possa sustentar aquilo que se pretende incutir. Williams 
(1979, p. 119) também contribui para elucidar como elas operam ao 
ressaltar que toda tradição é seletiva, uma vez que “certos significados 
e práticas são postos para ênfase e certos outros significados e práticas 
são postos de lado ou negligenciados”. Ambas as leituras corroboram 
a perspectiva de Koselleck (2006, p. 267) na qual o historiador alemão 
afirma que “nenhum relato de coisas passadas pode incluir tudo o que 
então existiu ou ocorreu”. Isso justificaria, então, o fato de uma história 
prevalecer sobre as outras, simplificando narrativas diversas e experiên-
cias temporais específicas. Williams (1979) destaca, entretanto, o perigo 
de considerar o passado como inerte e a tradição como sobrevivência 
desse passado, o que pode nos levar a tomar ambos como verdades 
inquestionáveis, apagando as disputas inerentes às construções que 
fazemos ao atuarmos no interstício entre o que foi vivido e o que será 
narrado. As tradições, diz o autor, são historicizáveis, estão sempre se 
modificando de acordo com as demandas do presente e têm forte caráter 
modelador, o que influencia diretamente no processo de identificação 
social e cultural. 

Ora, a insistência de Caetano em instituir uma tradição nos parece 
muito direcionada a um certo comportamento moderno que deveria 
se espraiar no universo da canção popular e que pode ser resumido na 
necessidade constante de produzir algo inovador em consonância com a 
realidade cultural do ambiente em que a novidade fosse produzida. Ao 
mesmo tempo, ao acionar os feitos da bossa nova naquilo que seria uma 
retomada à tradição, o tropicalista utiliza uma versão do passado, em 
que João Gilberto é central, e a conecta ao presente, pré-modelando essa 
camada temporal. Além disso, o que ele chama de “retomada” indica 
uma monumentalização da figura de João Gilberto, tornando os feitos 
do instrumentista estanques e livres de reinterpretações muito bruscas. 
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Embora possa parecer um tanto contraditória a proposta do tropica-
lista de modernizar na mesma medida em que se mantém a tradição, 
ela se baseia numa característica central das tradições: a de estabelecer 
um passado significativo e oferecer a partir dele uma continuidade 
predisposta. Além disso, como alerta Ricoeur (1997), não é possível 
tomar qualquer invenção como uma ruptura total, uma vez que estamos 
sempre na situação relativa de herdeiros do passado que nos afeta e do 
qual padecemos. 

3. Desde que o samba é samba é assim

A disputa em torno de acontecimentos marcantes e personagens 
principais não é característica exclusiva da bossa nova. O próprio 
samba, ao longo da sua história, deixa a ver certos sinais purificadores e, 
também nessa dinâmica, o pensamento moderno europeu tem central 
influência. Latour (1994) aponta que a palavra “moderno” designa dois 
conjuntos de práticas totalmente diferentes que, para serem eficazes, 
devem permanecer distintas. Segundo o autor (1994, p. 16), o primeiro 
conjunto “cria, por ‘tradução’, misturas entre gêneros de seres comple-
tamente novos, híbridos de natureza e de cultura. O segundo cria, 
por ‘purificação’, duas zonas ontológicas inteiramente distintas, a dos 
humanos, de um lado, e a dos não-humanos, de outro”. Latour (1994) 
indica que, sem a tradução, as práticas de purificação seriam vazias ou 
supérfluas; sem a purificação, o trabalho de tradução seria limitado ou 
interditado. Isto é, enquanto o primeiro conjunto diz de uma mescla 
de natureza e cultura, o outro se refere à separação dessa amálgama. 
Ser realmente moderno se revela, portanto, na capacidade de considerar 
separadamente os dois conjuntos de práticas. Entretanto, o autor acre-
dita que o paradoxo da modernidade reside no fato de que o trabalho de 
purificação é o que produz a tradução: “quanto mais nos proibimos de 
pensar os híbridos, mais seu cruzamento se torna possível” (Ibid., p. 17). 
Assim, quanto mais a premissa moderna indica que é preciso separá-los, 
mais eles se proliferam.

 Um reflexo disso pode ser percebido quando Florencia Garramuño 
(2009), a partir de uma análise sobre como o tango e o samba passaram 
a ser percebidos, respectivamente, como símbolos argentino e brasileiro, 
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afirma que a modernidade é ambígua na formação da identidade nacional 
de sociedades latino-americanas, pois nelas se revelam uma verdadeira 
aporia: como construir uma identidade moderna com produtos e visões 
cujas origens são consideradas primitivas e selvagens? Para se adequar 
a esse propósito nacional unificador, que estava em busca de se asse-
melhar ao progresso das sociedades européias, o samba sofreu adapta-
ções. Tinhorão (2010) destaca, por exemplo, que a profissionalização 
do samba carioca, necessária para que o produto se tornasse vendável a 
outros públicos que não fossem da classe baixa, custou parte da origi-
nalidade em favor da expectativa de gosto do novo público. O crítico 
conta ainda que, no retorno de uma apresentação em Paris, em 1922, o 
grupo de choro Oito Batutas fez mudanças até mesmo instrumentais: 
Pixinguinha trocou a flauta por um saxofone e Donga passou a variar 
entre o violão e o banjo (GUARRAMUÑO, 2009). Garramuño (2009, p. 
37) evidencia os motivos da sofisticação: “a visão do samba baiano e de 
outras formas de música popular, que entrarão no processo de formação 
do samba urbano carioca, está sustentada sobre um discurso que 
associa a descendência africana às ideias de um primitivismo selvagem 
e sensual”. Essas características seriam não só negativas, como também 
representariam uma “extrema ameaça para a conformação de uma iden-
tidade nacional” (Ibid., p. 37).

Como uma pretensa solução para essa aporia, essas sociedades 
teriam se servido justamente do primitivo como chave para a construção 
da identidade nacional e de uma modernidade alternativa (e híbrida) 
frente à modernidade européia. Em sua investigação sobre a passagem 
do samba de ritmo maldito para símbolo nacional, Hermano Vianna 
(2002, p. 156) desvela a mediação das elites na consolidação do ritmo 
no país e destaca que esses agentes mediadores “queriam para o Brasil 
uma modernidade ‘diferente’, uma modernidade que incorporasse os 
elementos culturais até então considerados sintomas ou causas de nosso 
‘atraso’ (entre eles a mestiçagem e o próprio samba)”. Chamada por 
Garramuño (2009) de “modernidade primitiva” pela impossibilidade 
de opor os dois termos no contexto latino-americano, a construção da 
identidade nacional é caracterizada, então, pelo movimento de “nacio-
nalização do exótico” para “exotização do nacional”, operando em uma 
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ambivalência: o que era antes considerado selvagem passa a ser motivo 
de orgulho fora do país.

Diante da historicidade do samba brasileiro e das peculiaridades do 
pensamento moderno nesse contexto, fica evidente que a complexidade 
temporal que põe a bossa nova e o samba em relação não pode ser resol-
vida em dicotomias. Como pontua Napolitano (2002, p. 43), “vai além do 
choque linear entre ‘arcaico’ e ‘moderno’, ‘bom’ e ‘mau gosto’, ‘popular’ e 
‘erudito’”. Ora, como vimos, dentro das próprias tradições desses movi-
mentos podem conter temporalidades diversas que configuram lugares 
de intensas e potentes disputas narrativas. O que se coloca como questão 
neste trabalho, portanto, é menos a bossa nova em si e mais como a 
importância dada à história oficial e à tradição canônica, orientadas por 
um apreço pela novidade e uma necessidade mínima de fechamento do 
passado, se interessa pela purificação e pelo apagamento de elementos 
centrais do samba, ritmo que conserva marcas daquilo que seria consi-
derado primitivo e indesejado. 

4. Os gestos de apagamento

Antes de nos atermos aos gestos de apagamento de um movimento 
em relação a outro, cabe fazer uma observação. Na história oficial, muito 
se fala em recriação ou reformulação da sonoridade do samba. A essas 
formulações críticas não nos opomos. O que motiva nossa discussão 
não é o que a narrativa oficial acerca da bossa nova diz que repaginou, 
mas o que ela, de fato, excluiu em favor de um projeto de modernidade 
para a canção brasileira. Nesse sentido, um gesto nos salta aos olhos: o 
apagamento do corpo negro. Não poderíamos deixar de ressaltar que 
esse apagamento é sintoma da ambivalência da modernidade primitiva 
a que se refere Garramuño (2009), já que não abandona o nacional e o 
exótico, mas é devedor também da incapacidade do estado-nação de 
reconhecer e se reconciliar com seu passado escravocrata.

Tanto Hobsbawm (1997) quanto Williams (1979), pensadores de 
viés marxista, alertam para o risco de que a tradição seja inventada e 
seus nós sejam selecionados para interesse de uma classe específica. 
Seria leviano, pois, considerar que a inserção da bossa nova na linha 
evolutiva da música brasileira não tenha caído bem a um fechamento de 
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passado menos incômodo e mais apaziguador no quesito racial. Guar-
dada a importância do movimento para a cultura nacional, é preciso 
reconhecer, então, que essa mesma relevância foi favorecida por um 
conjunto de fatores, dos quais ressaltamos o culto ao progresso, o caráter 
seletivo e modelador da tradição e o controle da história oficial, base-
ados na capacidade de ora ofuscar, ora reafirmar suas origens primitivas.

4.1 Um banquinho e um violão

A contenção é uma das características mais marcantes da estética 
bossa novista (NAVES, 2000), especialmente quando comparada aos 
sambas que fizeram sucesso nas rádios brasileiras. Ela, porém, não se 
resume ao grau de impostação da voz dos intérpretes, ao canto miúdo 
ou à dicção de João Gilberto como modelo a ser reproduzido em substi-
tuição às grandes vozes dos cantores e cantoras da chamada “era de ouro”. 
Todo o corpo, para além do trato vocal, também é colocado nessa pers-
pectiva: a bossa nova não é música para se dançar. Ainda que a marcação 
do surdo esteja insinuada na mão direita de João Gilberto, a relação com 
que se estabelece com a música é certamente de outra ordem, tendendo 
mais à contemplação do que ao balanço. Sob esse ângulo, a imagem 
compreendida no slogan “um banquinho, um violão” é a materialização 
dos limites impostos à instância corporal, já que sinaliza possibilidades 
de performances mais comedidas e atreladas à proposta de compressão 
estética do movimento. 

Mas é também pela limpidez dessa imagem que as ausências e as 
escolhas da historiografia sobressaltam. A moderação estética propa-
lada por ela leva às últimas consequências a purificação sonora que já 
vinha acometendo o samba, especialmente aqueles da vertente samba-
-canção. Afastando-se de tudo o que fosse excesso aos olhos da época, o 
aparato bossa-novista ao qual o slogan remete prescinde da percussão, 
tornando-a aparentemente dispensável. Dessa maneira, a bossa nova 
desobriga, desinstitucionaliza o uso dos batuques como pré-requisito 
para definir o que é samba. Ao mesmo tempo, o violão recebe atenção 
especial no movimento. Como conta Castro (2016), na época, as notas 
dissonantes e a maneira de combinar o erudito e o popular instigaram 
muitos jovens a aprender a tocar o instrumento. Por ocasião do aniver-
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sário de 88 anos de João Gilberto, Gilberto Gil declarou em suas redes 
sociais4: “João teve muita influência no meu trabalho. Eu fui tocar violão 
por causa do estilo dele. Desde que ouvi João pela primeira vez, venho 
me esmerando para tocar como ele, mas ‘a perfeição é uma meta defen-
dida pelo goleiro’”. 

Essa ênfase no violão é inusitada, já que o instrumento é também um 
sintoma da modernidade primitiva. Conforme a pesquisadora Márcia 
Taborda (2011), houve um período em que o violão, assim como o 
samba, foi depreciado por estar ligado às produções de classes baixas 
e setores marginais da sociedade. Mas, posteriormente, o instrumento 
musical passou a ser incorporado nas elites por mediação de Heitor 
Villa-Lobos. Por causa da incursão nas camadas sociais mais altas, “o 
timbre do violão e o ambiente sonoro por ele criados tornaram-se, igual-
mente, símbolos emblemáticos da nacionalidade” (TABORDA, 2011, 
s/p). Nesse sentido, não se pode justificar a exclusão dos batuques como 
sina natural da modernidade, visto que o violão tem ligações seme-
lhantes em relação aos seus usos nas classes mais baixas. O que significa 
então abdicar dos instrumentos que são característicos do samba e que 
sugerem a dança? O que acarreta colocá-los em segundo plano? Que 
corpos também saem de cena nessa depuração sonora?

Vale notar que o gesto de apagamento do corpo está situado num 
contexto mais amplo, numa época em que havia a necessidade de se 
colocar o Brasil no cenário internacional, neste caso como exportador 
do produto-canção, para que o projeto moderno se efetivasse. Essa 
carência já se manifestava há muito e o Rio de Janeiro, que não à toa é 
o cenário recorrente da Bossa Nova, tinha marcas desse desejo. A reur-
banização de Pereira Passos, posta em prática no final do século XIX 
e início do XX, procurava tornar a capital do país mais parecida com 
as cidades européias, especialmente Paris. Por conta da reorganização, 
sob o pretexto de os cortiços serem foco para a propagação de doenças 
como a varíola, os moradores (a maioria de classes baixas, especial-
mente imigrantes e ex-escravos) foram obrigados a evacuarem a região 
central da cidade. Como consequência, na década de 1950, pouco antes 

4. Disponível em: <https://bit.ly/3hfBJ4C>. Acesso em 29 jun 2019.
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do surgimento da turma da bossa, o município estava em um momento 
de clara separação social marcada pela geografia urbana do local. Nessa 
configuração espacial, os pobres foram levados a ocupar os subúrbios e 
os ricos habitaram do Leme ao Leblon (TINHORÃO, 2010). 

As paisagens da bossa nova, entretanto, tendem a enquadrar prio-
ritariamente o Rio das praias, do barquinho, do sol, do Corcovado. De 
alguma maneira, esse enquadramento muito específico ratifica a reurba-
nização de Pereira Passos, refletindo para o mundo uma cidade higie-
nizada, em que se exclui novamente os corpos supostamente ligados ao 
primitivismo. Canções dos mais diversos compositores do movimento 
como “Garota de Ipanema”, “Carta ao Tom 74”, “Corcovado”, “Barquinho” 
ou “Samba do Avião” exemplificam a seletividade das narrativas que se 
queria mostrar bem como a opção por aquelas que pudessem refletir a 
tentativa de modernização do Brasil, apresentando um país orgulhoso 
das singularidades da natureza tropical enquanto esconde os problemas 
sociais que também conformam as paisagens geográficas brasileiras.

É curioso notar que a bossa nova se destacou justamente por aquilo 
que lhe falta, seja pela sonoridade seja pela criação imagética impulsio-
nada pelas letras. Do ponto de vista musical, falta-lhe a marcação do 
tempo forte feita pelo surdo e apenas insinuada no violão. A inversão 
da estética de João privilegia, na verdade, a marcação do tamborim, 
amenizando a síncope. Já do ponto de vista estético e ideológico do 
movimento, suspende-se o corpo negro. Essa capacidade de “sofisticar” 
a música brasileira, mesmo às custas de tocar samba sem batuque e de 
mostrar um Brasil com influência negra (mas sem negros), parece ter 
sido imposta como condição para a internacionalização da bossa nova, 
uma vez que naquele momento valorizava-se tudo aquilo que demons-
trava esforços modernizadores rumo à civilização.

Entretanto, Muniz Sodré (1998) chama atenção para o fato de que, 
no samba tradicional, a síncope não é apenas uma questão estilística. 
Como explica o autor, em termos musicais, a síncope “é a ausência no 
compasso da marcação de um tempo (fraco) que, no entanto, repercute 
noutro mais forte” (Ibid., p. 6) e é justamente essa ausência o que instiga 
o corpo a completar a dinâmica rítmica. Nessa direção, é o som sinco-
pado quem aciona a instância corporal e, fundamentalmente, o corpo 
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negro, pois “entre o tempo fraco e o forte, irrompe a mobilização do 
corpo, mas também o apelo a uma volta impossível, ao que de essencial 
se perdeu com a diáspora negra” (Ibid., p. 55). Tendo sido as rodas de 
samba ponto de escape para os africanos escravizados no Brasil Colônia, 
a dança, aliada ao ritmo sincopado, reflete os poucos momentos em que 
os negros e negras podiam destituir a imagem da máquina produtiva 
e colocar-se em contato com parte de suas origens africanas. Se como 
afirma Sodré, “o percurso da síncopa é indicativo do caminho de resis-
tência do negro à sua assimilação cultural” (Ibid., p. 26), diante da prefe-
rência pela contenção e de sua redução à matéria estilística, o papel do 
samba e do corpo na diáspora negra parece, de fato, se perder na bossa 
nova.

5. Considerações finais: A bossa nova ainda é nova?

Se em um esforço impertinente propuséssemos uma extensão da ideia 
de Tom Zé e imaginássemos de fato um tribunal em que João Gilberto 
fosse o réu, o veredicto do juiz pouco importaria para a nossa argu-
mentação. Certamente seria bem mais interessante e complexo observar 
as posições da acusação e da defesa. Ao que parece, essas instâncias 
seriam facilmente confundíveis entre si e não permitiriam uma sentença 
simples e acrítica. Quem, afinal, ousaria acusar João pelos gestos de 
apagamento se mesmo à custa deles a música popular brasileira deu “um 
passo à frente”, como sugere Caetano? E, no cenário contemporâneo da 
música brasileira, quem ainda se identifica com as imagens e as sono-
ridades da bossa nova a ponto de defender seu maior personagem? É 
possível detectar a influência da bossa nova no que há de mais recente 
no mercado musical, como Pabllo Vittar, Iza, Gloria Groove, Djonga, o 
“feminejo” e Luedji Luna — para ficar apenas em alguns exemplos que 
têm disputado definições cristalizadas de música brasileira? O que ainda 
há de João Gilberto sessenta anos depois? 

O que o percurso deste trabalho nos leva a concluir é que o apreço 
pelo progresso permitiu que a bossa nova limpasse o samba, deixando-o 
mais apresentável aos parâmetros modernos e às salas de concerto pelo 
mundo afora. Essa exigência da modernidade tem profundas ligações 
com o desejo de recusa ao primitivo, ao selvagem, que historicamente 
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tem sido associado aos negros, mas que também pode ser extensivo 
àqueles que de alguma maneira fogem às regras, sejam as mulheres, os 
sujeitos LGBTQI+ e/ou periféricos. Ao mesmo tempo, como Garra-
muño (2009) nos alerta, nenhum projeto de modernidade nas socie-
dades latino-americanas poderia realizar esse desejo de forma tão 
abrupta. Nesse sentido, a renovação ou a sofisticação da canção popular 
atendeu às demandas de um momento histórico específico, em acordo 
com as demandas de seu tempo.

Não se trata aqui de diminuir ou ignorar a enorme contribuição da 
bossa nova para a música popular brasileira, especialmente em relação 
ao modo como a canção se tornou produto-exportação do país (eis uma 
das razões para não sermos uma acusação tão acirrada no tribunal de 
Tom Zé). Entretanto, revisar a historiografia e o encadeamento linear 
que ela apresenta pode nos permitir retomar potencialidades abortadas 
por uma versão única do passado. Nessa direção, o gesto de interrogar as 
omissões e as ênfases sustentadas pela narrativa oficial da bossa nova (e 
da tradição canônica) nos parece potente tanto para compreendermos o 
cenário contemporâneo da música brasileira quanto para reabrirmos a 
história una, livrando-a de visões muito estreitas e engessadas. Afinal, a 
produção musical de hoje, especialmente aquela que se dedica a empu-
nhar bandeiras ligadas às minorias políticas, parece estar empenhada 
em escancarar justamente aquilo que a batida de João Gilberto assim 
como as letras de Vinicius de Moraes e Tom Jobim (para ficar apenas 
nos nomes mais conhecidos) esconderam — ou mais adequadamente o 
que a história oficial e canônica tratou de esconder: as muitas desseme-
lhanças que coexistem em nosso país. 

Nesse sentido, a presença ausente que caracteriza a noção de rastro, 
de Paul Ricoeur (1997), impõe-se como chave de leitura deste nosso 
presente que se revela bastante heterogêneo. Para o filósofo francês, o 
rastro indica, no “aqui” e no “agora”, a passagem de algo, sem necessa-
riamente fazer aparecer aquilo que passou (RICOEUR, 1997, p. 201). 
Gagnebin corrobora o pensamento do autor ao afirmar que “a memória 
vive essa tensão entre a presença e a ausência, presença do presente que 
se lembra do passado desaparecido, mas também presença do passado 
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desaparecido que faz sua irrupção em um presente evanescente” 
(GAGNEBIN, 2006, p. 44).

Também nessa perspectiva, mas a partir de uma reflexão sobre a expe-
riência moderna do tempo no contexto africano, o camaronês Achille 
Mbembe (2014) entende o presente como uma mistura de ausências e 
presenças, já que a modernidade européia coloniza as temporalidades 
e impede algumas subjetividades, afastando as diferenças do discurso 
temporal. Por essa razão, o agora não pode ser tomado como tempo 
provisório, como prega o projeto moderno, pois na experiência dos 
negros a memória disponível no presente é conformada por “imagens 
de experiências primordiais e originárias que ocorreram no passado, e 
das quais não fomos necessariamente testemunha” (MBEMBE, 2014, p. 
180). Como consequência desse paradoxo, o autor sugere que o passado 
deveria ser colocado “entre parênteses”, como condição de abertura ao 
presente e à vida em curso. 

Portanto, o ato de, no aqui e no agora, questionar e investigar as 
ausências presentes ou os rastros dessas histórias interditadas pelo caráter 
modelador da tradição força a reabertura da própria bossa nova (nos 
termos de Mbembe, coloca-a entre parênteses), já que cada nó desa-
tado em relação a essas ausências modifica aquilo que foi e é o passado, 
o presente e o futuro da bossa nova. Nesse sentido, o que a produção 
de artistas do circuito pop contemporâneo tem feito é implodir a line-
aridade da linha evolutiva da música popular brasileira, forçando-a a 
revelar as muitas camadas temporais que a atravessam. Assim, a hipótese 
de Mauro Ferreira (2018) pode mesmo ser válida: sessenta anos depois 
de seu lançamento, a bossa pode soar como nova na medida em que, 
graças ao escancaramento das fissuras da tradição canônica, os feitos do 
movimento musical deixam de ser tomados como irretocáveis e passam 
a ser, então, continuamente historicizados.
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Capítulo 6

Sobrevivências na imagem: percursos 
narrativos nas capas da Revista Piauí
Jullian Pereira Lopes de Oliveira

1. Introdução 

Imagine a seguinte cena: final da década de 1970 do século XX, festa 
de aniversário da República Democrática Alemã (RDA), ou daquela que 
convencionou-se chamar de Alemanha Oriental. Várias autoridades da 
aliança socialista reunidas. A principal autoridade da parte alemã, Eric 
Honecker, discursa fervorosamente para milhares de pessoas, inclusive 
para o estadista frente à liderança da então União Soviética, Leonid 
Brejnev. Terminando seu discurso, o líder alemão dirige-se ao grande 
estadista soviético, autoridade máxima presente. Este, ao perceber apro-
ximação, retira seus óculos, passa o braço esquerdo por sobre o ombro 
do líder alemão e deposita uma das mãos sobre suas costas como em 
um abraço. Honecker não parece surpreso com o gesto e até mesmo 
o aguarda. Fazia isso no mesmo instante em que franzia os lábios. 
Ambos com a cabeça inclinada ligeiramente para o lado, olhos fechados, 
enquanto seus lábios se tocavam por alguns segundos. Nesse instante, o 
obturador de uma câmera fotográfica se abre, a luz projetada dos dois 
líderes se beijando viaja em direção à película presente no interior da 
máquina, sensibilizando sais de prata. E então, quase que magicamente, 
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esse momento é replicado em uma miniatura na película. A cena se 
desenrola após isso, mas é esse momento congelado em um negativo 
que nos importa neste trabalho. 

A cena em questão, anteriormente narrada, trata-se do emblemático 
beijo ocorrido entre o então presidente da RDA, Eric Honecker, e o esta-
dista soviético Leonid Brejnev, que, na época, encontrava-se à frente da 
liderança da então União Soviética. Era 7 de outubro de 1979, data na 
qual estava sendo celebrado o 30° aniversário da República Democrá-
tica Alemã. Embora a celebração e o encontro desses dois líderes, de 
um modo geral, tenham uma certa relevância na história política como 
um todo, é a imagem de seus lábios se tocando que ficaria famosa, no 
disparo preciso do fotógrafo francês Regis Bossu (Ver Figura 1)1. A foto-
grafia foi enviada aos mais diversos escritórios editoriais naquele dia sob 
o nome de “O Beijo”. 

Brejnev sempre fora um forte adepto do beijo fraterno e este com 
Eric não fora o primeiro. Porém, há algumas singularidades que, talvez, 
possam justificar o fato desse beijo em questão ter se tornado tão famoso. 
Embora o rito do beijo fraterno fosse algo comum aos líderes socialistas, 

1. Disponível em:< https://imagesvisions.blogspot.com/2010/11/um-beijo-russo.html> . 
Acesso em: 5 maio 2020

FIGURA 1: Um beijo russo
FONTE: Site Images & Visions
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o toque entre os lábios era raro. Comumente ocorriam três beijos na 
bochecha e só. O “selinho” compondo o beijo fraterno caracterizaria sua 
forma mais efusiva. Se, por um lado, o gesto parecia algo absolutamente 
normal aos soviéticos, aos alemães, nação mais ao ocidente dentre as 
integradas do bloco, o entusiasmo desse tipo de beijo causava um certo 
estranhamento. Fato é que a foto se tornou mundialmente conhecida, 
sendo amplamente divulgada e reproduzida nas mais diversas publica-
ções em todo mundo, durante vários anos ao longo da história.

Em 1990, um ano após o Outono das Nações, revoluções que 
marcaram o colapso da União Soviética, um grafite reproduzindo o beijo 
de Brejnev e Honecker foi pintado no Muro de Berlim. Parte do muro 
já havia sido derrubado em 1989, liberando a passagem entre Alemanha 
Oriental e Ocidental. Porém, grande parte do muro ainda se encontrava 
de pé, em 1990. O grafite, produzido pelo artista russo Dmitri Vrubel, 
acompanhava a frase “Meu Deus, Ajuda-me a Sobreviver a Este Amor 
Mortal”, escrita em alemão e russo (Ver figura 2).2 Amplamente conhe-
cida, a obra veio a se tornar um dos símbolos da queda do muro de 
Berlim (MEYER, 2009). Ao longo dos anos a imagem do beijo fraternal 
foi incorporada à cultura pop, aparecendo em diversos outros grafites, 
charges, ilustrações, campanhas publicitárias, etc.

2. Disponível em <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/9-de-novembro-de-1989-e-
eu/>.

FIGURA 2: Piauí. 9 de novembro de 1989 e eu. 
FONTE: Site da Revista Piauí.
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Tendo em mente a relação dessas duas imagens, a da fotografia 
do beijo entre Brejnev e Honecker e a do grafite no muro de Berlim, 
passaremos para as imagens que fazem referência a elas e que serão o 
foco dessa reflexão. A revista piauí3, publicação mensal idealizada pelo 
banqueiro João Moreira Salles, desde sua criação em outubro de 2006, 
já trouxe o beijo fraterno “reencenado” em ilustrações em sua capa em 
quatro ocasiões (conforme figura 3): na edição 83, em agosto de 2013, 
quando retrata um beijo entre presidente da Rússia, Vladimir Putin, e 
o ex-analista da CIA, Edward Snowden; na edição 112, em janeiro de 
2016, entre ainda vice-presidente do Brasil, Michel Temer e o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha; em maio de 2019, entre o presidente Jair 
Bolsonaro e seu guru Olavo Carvalho; e em maio de 2020, ao trazer 
novamente o presidente Jair Bolsonaro beijando uma figura esquelética 
com uma foice, representação típica da morte. 

3. Utilizamos aqui a grafia do nome da revista tal qual ela se apresenta, em minúscula. 
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A partir dessas quatro capas e da relação que elas estabelecem com 
o beijo fraterno, buscamos compreender, à luz do conceito de narra-
tiva, como em uma materialidade como as capas de revista se arti-
culam elementos de referencialidade e contexto, de forma a compor um 
complexo jogo temporal, cujo o sentido não se dá apenas pelo referente 
direto (parodiado, aludido, representado etc.). Para isso, traçaremos 
percursos narrativos identificados nessas capas, como forma de explorar 
algumas possibilidades de sentido e/ou de textualidades nelas presente. 
Buscamos observar como a narrativa nesses casos, ainda que ligados e 
ancorados temporalmente ao fato histórico e à sugestão noticiosa ao que 
aludem, extrapolam um percurso sincrônico que os conectam. Salien-
tamos, nesses percursos, aquilo que se apresenta como possibilidade de 
outros referentes de passado, novas configurações de presente e suges-
tões de futuro. 

Porém, antes de adentrarmos a uma análise desses objetos, é neces-
sário explorarmos algumas considerações acerca da narrativa jornalís-
tica e das implicações de adotar a narrativa como caminho analítico. 

FIGURA 3: Edições 83, 112, 152 e 164, respectivamente 
Fonte: Site oficial da Revista Piauí.
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Principalmente naquilo que a narrativa carrega de potente ao trans-
formar o tempo humano em tempo histórico e vice e versa. 

2. Referencialidade, contexto e narrativa jornalística 

Falar do jornalismo de revista e, mais especificamente, das capas de 
revista, requer sempre algum cuidado. O primeiro deles é evitar cair 
em movimentos homogeneizantes ou demasiadamente redutores desses 
objetos ou mesmo do entendimento que se tem acerca do jornalismo, 
de forma a não esvaziar, assim, sua complexidade. Não se pode desvin-
cular o jornalismo, ou mesmo aquilo que ele entrega enquanto conteúdo 
(produto, informação etc), de uma formação narrativa. Ou mesmo 
daquilo que Michel de Certeau (2008) outrora denominou como uma 
“construção de uma escrita”, aqui entendida como a organização de 
significantes que se inicia na prática e que culmina no texto (CERTEAU, 
2008).

O modo como jornalismo opera em sua “arquitetura textual” apre-
senta singularidades e se torna uma chave para entender como ele arti-
cula temporalidades distintas, múltiplas referências e produz contextos 
instáveis na formação de uma narrativa. De acordo com Leal (2013), 
pensar em narrativas midiáticas requer a superação de visadas tradicio-
nais do jornalismo que tendem a colocar a narrativa somente na esfera 
de uma modalidade textual. Diz respeito também às relações sociais 
que ela evidencia. Por isso, assim como Leal (2013), nos pautamos aqui 
por meio de uma perspectiva ricoeuriana de narrativa e de seu círculo 
hermenêutico4. Narrar em Ricoeur (2010) é “compor intrigas”. A tessi-
tura da intriga pressupõe a junção de elementos heterogêneos, sejam 
eles temporais, funcionais, atributivos, etc. Porém, esses elementos 

4. O círculo hermenêutico, expressão já usada por estudiosos como Heidegger e Gadamer, 
aparece em Ricoeur como forma pela qual ele estrutura o processo interpretativo em três 
momentos, das quais ele chamou de mímeses. Marcela Farré (2004) sintetiza a tríplice 
mimese da seguinte forma: “A prefiguração ou mimese I, que fornece o modelo do mundo 
ético ou representação do real, como pressuposições de verdade, que o leitor tem como 
certas. 2. A configuração ou mimese II é o domínio da poiesis, mecanismos de criação que 
realizam diferentes instâncias narradoras. 3. A reconfiguração ou mimese III é a esfera que 
faz intervir a atividade receptora com atualização persuasiva e emotiva.” (FARRÉ, 2004. p. 
143, com destaques da autora).



121SOBREVIVÊNCIAS NA IMAGEM

não são estáveis. Então de que forma a narrativa de um objeto como 
a capa de uma revista poderia ser analisada?  Segundo Leal (2013), o 
caráter dinâmico e experiencial que as narrativas jornalísticas adquirem, 
a partir da tríplice mímesis, nos demanda um movimento epistêmico 
moldado pela construção de um “olhar narrativizante”, sendo, nesses 
termos, o pesquisar o responsável por articular e ordenar a dimensão 
espaçotemporal da narrativa e estabelecer redes estruturais no texto 
analisado. Esse movimento parte de uma visada de narrativa que consi-
dera a articulação de acontecimentos, de mundos sociais e da percepção 
de relações de poder. Por isso, essa perspectiva, segundo o autor, abre a 
possibilidade de se pensar as narrativas jornalísticas não apenas pelos 
modos de constituição dos textos, mas também pela complexa relação 
que elas estabelecem com os diversos os elementos fornecidos pela 
própria esfera midiática. “Refletir sobre a narratividade jornalística é 
considerar a possibilidade de constituição de um “texto” para além da 
notícia e acionar outras relações presentes no espaço e no tempo nos 
quais a mídia noticiosa tem um papel fundamental” (LEAL, 2013, p. 40).

Esse vínculo entre o mundo do texto e a realidade humana implica 
também um processo de integração. Isso porque o texto se atualiza na 
própria prática de leitura. E como salienta Phellipy Jácome (2017), eles 
“são arranjos sempre provisórios de uma prática historicamente situada, 
a ser desenrolada também na temporalidade do próprio leitor/ ouvinte/ 
espectador/ historiador.” (JÁCOME, 2017, p. 18). Sendo assim, a narra-
tiva jornalística apresenta diferentes camadas de significação, despren-
didas ou aglutinadas umas às outras, a depender de que relações entre os 
elementos a narrativa possibilita. 

Se, por um lado, o texto se situa em um tempo e espaço específico, 
este não é estanque, tanto no que diz respeito ao contexto - visto que 
ele, assim como texto, também é instável (LEAL, 2013) - e nem em seu 
sentido, visto que suas possibilidades variam de acordo com as dimen-
sões referenciais por ele figuradas.  Dessa forma, pensar a narrativa 
jornalística a partir de noções como referencialidade e contexto pode 
nos auxiliar a compreender a trama temporal que essas capas da revista 
piauí engendram. 
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Conforme nos salienta Goulart, Leal e Gomes (2017), ante a comple-
xidade da relação temporal que os processos e produtos midiáticos 
impõem, pensar em “figuras de historicidade” possibilita responder aos 
desafios teórico-metodológicos desses objetos. Essas “figuras de histo-
ricidade” funcionariam como “imagens conceituais capazes, simulta-
neamente, de fazer ver diferentes problemas temporais nos fenômenos 
midiáticos (uma dimensão reflexiva) e sugerir caminhos e operadores 
para sua apreensão (uma dimensão operacional)” (GOULART; LEAL; 
GOMES, 2017, p. 46). Assim, tratar referencialidade e contexto enquanto 
figuras de historicidade possibilita aqui problematizar a dimensão 
processual e temporal dessas noções, de forma desnaturalizar as rela-
ções entre referência histórica e mundo refigurado pelo ato de leitura.

Quando pensamos em uma materialidade tão específica como 
capas de revista, menos do que querer evidenciá-las enquanto narra-
tiva fechada sob a intencionalidade do veículo, nos propomos a pensar 
como a articulação espaçotemporal de seus textos conduz a uma narra-
tividade. Se a capa, por meio da narrativa, medeia certos modos de apre-
ensão, podemos tomá-la, alinhados à concepção de Trindade (2015), 
enquanto um dispositivo midiático. Isso implica em tratá-la “enquanto 
uma materialidade que desencadeia relações, que sensibiliza os sujeitos, 
mas que também é sensibilizada por eles” (TRINDADE, 2013, p.4). 

A capa de revista, sendo um dispositivo, possui uma temporali-
dade própria, que se constrói juntamente ao modo como ela articula 
um processo de produção de significação. Toda a esfera dialógica que 
permeia a relação dos sujeitos como mundo do texto encontra nos 
arranjos disposicionais das capas forças reguladoras de sentido. Essas 
forças “gravitam” sobre certos ancoradores, que podem ter origens 
diversas, como contratos prévios de leitura – pensando nos leitores 
recorrentes da revista – e códigos socioculturais compartilhados. Por 
isso, retomando a imagem do beijo fraternal, nos perguntamos de que 
forma sua referência ganha sentido dentro do discurso depreendido nas 
capas da piauí. E, principalmente, como podemos organizar as relações 
espaço-temporais dessa narrativa, tendo implicados todo esse desloca-
mento de sentidos do universo referencial. 
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3. Jogo temporal e produção de sentidos 

Para analisarmos as capas da revista piauí que trazem a figura do 
beijo fraternal como recurso narrativo, mais do que nos voltarmos ao 
fato histórico que elas evocam, nos é caro observar como esse fato é 
incorporado ao contexto das capas. O passado invocado na capa é 
presentificado nas tramas, ou intrigas temporais, para recuperar aqui 
o termo de Ricoeur (2010a) e parece turvar a distância temporal entre 
referente histórico aludido (o beijo fraterno) e o noticiado (na figura dos 
personagens apresentados).

Se, por um lado, o beijo fraterno é uma referência fortemente identi-
ficável nessas capas e diz de um tempo histórico preciso, o universo refe-
rencial não se prende só a ele. O mundo refigurado pelo leitor responde 
diretamente a seu repertório individual, de forma a corresponder ou 
não a supostas intencionalidades da mídia jornalística. É perceptível, 
num primeiro momento, que a capa demanda certos jogos de memória 
na invocação de diferentes passados. O passado do beijo de Brejnev e 
Honecker se liga àqueles que compõem a relação entre os sujeitos repre-
sentados na capa, assim como de toda a rede noticiosa que os engloba. 
Porém, ainda que referente histórico não pertença ao repertório de quem 
o lê/vê, ele não está livre de ser dotado de significação. A atribuição de 
significados ocorrerá ainda que divergente do referente histórico. Por 
isso, observemos essas capas a fim de tentar traçar alguns movimentos 
de identificação de sentidos e do jogo temporal ali estabelecidos.

a) Putin e Snowden
Na edição 83 (figura 4), de agosto de 2013, a revista estabelece sua 

primeira referência ao beijo fraterno. Na edição, o indicativo referen-
cial é facilmente identificado pelo fato do beijo fraterno ser um hábito 
comum dos russos - anteriormente soviéticos - e Vladimir Putin ser o 
então presidente da Rússia. Se, a priori, a evocação desse ato carregado 
de simbologia remete a seu sentido original - um beijo que afirma uma 
aliança -, encontramos ali elementos que sugerem outros sentidos.  A 
imagem do grafite no muro de Berlim, sendo ela a mais famosa a sati-
rizar o beijo fraterno de Brejnev e Honecker, pode ser também uma 
forte referência para a composição dessa capa. Isso principalmente por 



EXPERIÊNCIAS CULTURAIS DO TEMPO: VOL. 2124

ter sido ela a desencadeadora de vários outros movimentos que usaram 
a imagem do beijo fraterno nessa chave da crítica satírica5.

Observe que enquanto Snowden beija Putin, ele coloca em suas costas 
um adesivo com os escritos “Free Pussy Riot”. A frase faz referência aos 
pedidos de libertação da banda punk feminista Pussy Riot, que havia 
sido presa após protestar contra o governo de Putin em uma igreja 

5. Ao longos dos anos, diversos segmentos artísticos fizeram uso dessa referência ao 
beijo fraterno. Frisaremos como exemplo a campanha publicitária UnHate da Benetton, 
empresa transnacional italiana de moda, que, em 2011, colocou vários líderes mundiais 
antagônicos se beijando. Essas fotomontagens exploravam uma composição bem próxima 
à da fotografia do beijo de Brejnev e Honecker e do grafite do muro de Berlim. Disponivel 
em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/11/campanha-polemiza-com-beijos-
entre-lideres-politicos-e-religiosos.html>. Acesso em 03 de Março de 2020. 

FIGURA 4: Figura 4. Edição 83
FONTE: Site oficial da revista.
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católica ortodoxa, em 21 de fevereiro de 2012. A articulação temporal 
que se dá nessa capa expõe como diferentes temporalidades são acio-
nadas para sugerir sentido em torno da relação de Snowden e Putin. 
A primeira delas, possivelmente dada em todas as quatro capas, diz da 
sugestão simbólica do beijo fraternal enquanto uma aliança. Embora 
essa sugestão se dê inicialmente por meio de uma alusão a um fato 
histórico, a ideia do beijo enquanto materialização afetiva de uma união 
parece já bastante arraigada no imaginário social. De forma que, ainda 
que se desconheça a ideia do “beijo fraterno”, outras associações acerca 
do beijo são possíveis, até mesmo aquelas que escapem dessa ideia de 
união. Desse modo, ao observar mais atentamente, tendo esse exemplo 
da referência o Pussy Riot, percebemos como há a uma rede textual mais 
complexa e com elementos até mesmo conflitantes.

Considerando o mês da publicação da edição 83, de agosto de 2013, 
encontramos ali alguns elementos que podem indicar outros sentidos. 
No mês anterior a este, circulou em alguns veículos da imprensa inter-
nacional um vídeo de Putin beijando um peixe. Na ocasião, o presidente 
russo Vladimir Putin tinha ido pescar no fim de semana e apanhou um 
peixe-lúcio de grandes dimensões6. Putin já havia aparecido em outras 
ocasiões beijando os peixes que pescava. Embora não haja uma relação 
direta entre os peixes de Putin e a figura de Snowden, não se pode 
excluir uma possível conexão entre essas duas notícias. Nem sugestões 
de sentido que indiquem Snowden como o “peixe” da vez. 

Outra referência possível é o documentário da dinamarquesa Lise 
Birk Pedersen, lançado em 2012, ou seja, no ano anterior ao da edição 
da revista, intitulado o “Beijo de Putin”. O documentário conta a traje-
tória política de Masha Drokova, uma jovem que, aos 16 anos, se uniu 
ao Nashi7 e, com o tempo, conseguiu ganhar projeção suficiente para 
conhecer o presidente em pessoa, aos 19 anos, ocasião pela qual recebeu 
um beijo de Putin e ficou famosa em todo o país. Logo, vemos que a 

6. Vladimir Putin aos beijos… com um peixe. Lux, 2013. Disponível em: https://www.lux.
iol.pt/acredite-se-quiser/pesca/vladimir-putin-aos-beijos-com-um-peixe.  Acesso em: 29 
de Abril de 2020.
7. Movimento político da juventude russa, criado em 2005 por incentivo dos líderes do 
movimento pró-Putin. A atuação dos grupos de ativistas da Nashi, reveste-se normalmente 
de atividades violentas, com perseguição de minorias étnicas, homossexuais e opositores 
do líder ideológico do movimento, Vladimir Putin.
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imagem do beijo envolvendo o presidente russo remete a sentidos bem 
mais amplos do que apenas àquele que o beijo fraternal russo suscita. Ela 
se liga também a uma complexa rede noticiosa sobre a figura de Putin. 

Dessa forma, percebemos que a narrativa jornalística não se esgota 
na notícia (LEAL, 2013), nos referentes identificados ou em um único 
contexto. Ela abarca uma complexa articulação de elementos figura-
tivos, performáticos e semióticos, extrapolando, assim, o fato histórico 
e a sugestão noticiosa, tal como o próprio percurso sincrônico que os 
conectam, de maneira que esses percursos aqui indicados se estabelecem 
mais como uma sugestão de sentido do que ao inato ao texto jornalístico 
dessa capa. 

b) Temer e Cunha
Partindo para a segunda capa da revista a reencenar o beijo fraterno, 

a edição 112 da piauí (figura 5), de janeiro de 2016, traz Michel Temer e 
Eduardo Cunha, respectivamente vice-presidente do Brasil e presidente 
da Câmara dos Deputados, na época. 

FIGURA 5: Edição 112
FONTE: Site oficial da revista. 
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Ainda que ancorada a um movimento autorreferente da revista, ao 
remeter ao beijo fraterno e sua proximidade gráfica com a edição 83, 
essa capa encontra em outros elementos socioculturais possibilidades 
de interpretação. Situada em um contexto midiático no qual já se espe-
culava uma relação de proximidade entre Temer e Cunha, essa edição 
da revista foi às bancas no mês seguinte ao que Cunha aceitou o pedido 
de abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, fato 
que se deu no dia 2 de dezembro 2015. Também nesse mês, o jornal O 
Estado de S. Paulo publicou uma matéria8 na qual informava que um 
movimento pró-impeachment estava sendo articulado pelo vice-presi-
dente Temer. De acordo com a matéria, o objetivo seria unificar seu 
partido e, com isso, contar com o apoio das lideranças no Congresso, 
o que incluiria o então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha. Vale ressaltar que um dos grandes embates entre Dilma e Temer 
se devia ao fato de que a presidente insistia para que Leonardo Picciani 
fosse o líder do PMDB na Câmara. E Temer preferia Cunha. A capa 
sugere essa relação de aliança entre os dois e também faz uma referência 
ao gesto figurado na edição 83. Porém, se na edição Putin/Snowden 
percebe-se um conflito de interesses, na de Cunha, colando um adesivo 
escrito “Fora Dilma”, há um reforço dessa união. Ressaltamos aqui a 
aproximação entre a disposição visual desse adesivo com a da campanha 
“Fora Collor”, de 1992, que reivindicava o impeachment do então presi-
dente Fernando Collor de Mello. 

c) Bolsonaro e Olavo
A terceira capa a trazer o beijo fraterno como referência é a de Jair 

Bolsonaro, já presidente do Brasil, e Olavo de Carvalho, indicado como 
seu “guru” e conselheiro. Indo às bancas em maio de 2019, essa capa 
da edição 152 (figura 6), mais do que sugerir uma união, coisa já dada 
como óbvia no contexto midiático, também compõe um percurso de 
autorreferenciação que a revista faz como um jogo de reconhecimento. 

8. Temer ignora apelo de Dilma e tenta unir PMDB em torno do impeachment. Estadão, 
Matéria publicada 12 Dezembro 2015, disponível em << http://politica.estadao.com.
br/noticias/geral,temer-ignora-apelo-de-dilma-e-tenta-unir-pmdbem-torno-do-
impeachment,10000004686>> . Acesso em 21/03/2020.
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Ao se ligar às outras duas capas anteriores, ela suscita, por meio de um 
gesto de memória, uma busca por outros elementos que não sejam a 
simples aliança entre eles.

Se nas duas edições anteriores essa relação de aliança era colocada 
sobre dúvida ou conflito, seja pela presença de alguns elementos na capa 
ou na rede noticiosa que envolvia os sujeitos, na edição 152, isso fica 
também sugerido. Embora não se faça de maneira tão evidente, uma vez 
que nessa não há um adesivo colado nas costas para sugerir um sentido, 
a relação com as edições anteriores nos leva a no mínimo questionar 
quais os termos dessa aliança. 

FIGURA 6: Figura 5. Edição 112
Fonte: Site oficial da revista. 
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d) Bolsonaro e a Morte
A última capa, da edição de maio de 2020, apresenta algumas parti-

cularidades em relação às três anteriores. A primeira delas diz respeito 
a um uso da metáfora do beijo fraterno como esse símbolo de união. 
Lançada no contexto da pandemia de Covid-19 – doença infecciosa 
causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-
-CoV-2), identificada no final de 2019 - a capa foge das relações entre 
duas figuras - dois sujeitos políticos - e se volta mais para o presidente 
Jair Bolsonaro e suas ações. Ele aparece na capa beijando uma figura 
esquelética com uma foice, representação típica da morte. 

FIGURA 7: Edição 164
FONTE: Site oficial da revista.
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A princípio, a sugestão mais forte que identificamos é a do presidente 
formando, metaforicamente, uma aliança com a morte, ou com políticas 
de morte. Isso se deve à sua atuação questionável e pouco preocupada 
com a pandemia, explicitada em suas constantes associações entre coro-
navírus (SARS-CoV-2) e o vírus da gripe9 ou de sua aparente indiferença 
em relação ao crescente números de mortes decorrentes da pandemia.10 

 Entretanto, ao contrário das capas anteriores em que a manchete 
principal parece legendar de forma irônica os ilustrados, a capa da 
edição 164 não apresenta nenhuma manchete em destaque. A ausência 
desse elemento indicador amplia as possibilidades de significados e 
referências. A capa poderia estar sugerindo, por exemplo, não apenas a 
relação de Bolsonaro com políticas de morte, mas também com a morte 
figurativa e política dele próprio. Isso se dá, principalmente, pelo peso 
mítico da figura da morte e de toda a simbologia acerca do “beijo da 
morte”, alusão que ligaria às diversas notícias de quedas de popularidade 
do presidente, da perda de aliados, visto o grande número de ministros 
que saíram do cargo em seu governo. Outra coisa que reforçaria isso é a 
substituição de Olavo de Carvalho, bastante influente sobre o presidente 
no início de seu mandato, pela figura da morte nesta edição. Isso tudo 
em um momento em que Olavo parece já não tem mais tanta expressão 
no governo ou mesmo em relação ao próprio Bolsonaro. 

Poderíamos elencar diversos outros elementos a fim de evidenciar a 
complexidade temporal que essas capas evocam, até mesmo de forma a 
explorar outras relações entre as verbovisualidades ali presentes. Porém, 
nos utilizamos dessa breve contextualização e esforço interpretativo 
para evidenciar sua dimensão narrativa como potência de produção de 

9. Foram diversos os casos em que esse tipo de associação foi feito.  A exemplo da entrevista 
coletiva concedida em 11 de março de 2020, no qual declara: “O que eu vi até o momento 
é que outras gripes mataram mais do que essa [do coronavírus]. Assim como uma gripe, 
outra qualquer, leva a óbito”. Disponível em https://www.agazeta.com.br/es/politica/as-
frases-e-atitudes-equivocadas-de-bolsonaro-sobre-o-coronavirus-0320. Acesso em 29 de 
abril de 2020.

10. Em outra entrevista, do dia 28 de abril de 2020, ao ser questionado sobre o número de 
mortos registrados no dia, o presidente Jair Bolsonaro respondeu: “E daí? Lamento, quer que 
eu faça o quê?’”. Disponível em https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/04/28/
interna_politica,1142780/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-
recorde.shtml. Acesso em 29 de abril de 2020.
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sentidos, de relações temporais e de textualidades. Explorar a dimensão 
narrativa dos textos midiáticos tem se mostrado um movimento epistê-
mico potente para a compreensão dos arranjos temporais desses objetos, 
assim como mediadora da própria experiência temporal humana, como 
nos salienta Motta (2004): 

A força narrativa dos enunciados jornalísticos estaria menos nas 
qualidades narrativas intrínsecas do texto das notícias e reportagens 
ou no confronto entre o estilo descritivo e o narrativo, mas princi-
palmente no entendimento da comunicação jornalística como uma 
forma contemporânea de domar o tempo, de mediar a relação entre 
um mundo temporal e ético (ou intratemporal) pré-figurado e um 
mundo refigurado pelo ato de leitura. Uma trilha que põe a narrativa 
no campo dos atos de fala e das relações pragmáticas. (MOTTA, 2004, 
p. 11).

Assim, os textos midiáticos refiguram nos tempos contemporâneos 
outros estratos temporais. Esse atravessamento de camadas de tempo 
mediam a forma como experienciamos nossa própria temporalidade, 
assim como a forma que produzimos sentidos e interpretamos os acon-
tecimentos. 

4. Considerações finais

Depreendemos neste artigo uma tentativa de salientar a complexi-
dade da dimensão espaçotemporal que a narrativa jornalística opera 
numa materialidade com a capa de uma revista. Ao referenciar o beijo 
fraterno de Brejnev e Honecker em suas capas, a piauí traça um percurso 
simbólico que turva ainda mais as fronteiras entre o fato histórico e o 
midiático. A priori, não haveria uma relação da dupla Brejnev e Hone-
cker com Snowden e Putin, Cunha e Temer, Bolsonaro e Olavo e Bolso-
naro e Morte. Essa narrativa, tensionada a princípio por aquilo que o 
beijo fraterno representa historicamente, na sugestão de uma união 
entre duas figuras de poder em um objetivo comum, ganha os mais 
diversos contornos ao se inserirem na dinâmica social e encontrar no 
âmbito cultural multiplicidades de agentes significantes. 

Portanto, analisar as capas de revista por meio de sua narrativa permite 
explorar tanto um “percurso” midiático que esses textos suscitam, como 
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também possibilitar a emergência de contextos que as situem histori-
camente. Isso posto, consideramos também que as diversas temporali-
dades e sugestão de sentidos que as capas propõem permitem identificar 
contextos muitas vezes distintos daqueles projetados pela revista. E que, 
ao analisar narrativas midiáticas em sua multiplicidade, possibilita um 
movimento de pesquisa que busca adentrar as temporalidades parti-
culares de suas materialidades, tal como nos salienta Leal (2006), num 
gesto de leitura que parte do mundo social em direção a narrado:

Os diferentes estatutos e usos da narrativa acentuam, por um lado, 
sua amplitude e sua importância; por outro, marcam uma atitude 
epistemológica de constituição de um objeto de pesquisa fundado no 
diálogo e no trânsito de saberes e realidades culturais. (LEAL, 2006, 
p. 21).

Dessa forma, depreender uma análise narrativa nas capas é, antes de 
tudo, construir percursos possíveis, sem que, com isso, se esgotem as 
possibilidades de sentido ou de textualidades que possam ser estabele-
cidas. A materialidade capa de revista apresenta uma multiplicidade de 
informações, dispostas em camadas, cuja escolha reflete a personalidade 
que a revista visa consolidar (ANTUNES; VAZ; TRINDADE, 2019). 
Segundo Tavares (2011) a revista “diz de si” não apenas pelas escolhas 
que faz em sua composição, seus recursos verbovisuais, mas por um 
conjunto complexo de elementos que a incorpora e que a singulariza 
jornalisticamente. Por isso devemos nos manter atentos tanto aos seus 
limites e potências de sugestão noticiosa, quanto ao seu fluxo de circu-
lação que liga a capa aos modos de “ser revista” (TAVARES, 2011), em 
seu curso autorreferente, diacrônico e identitário. 

Buscamos observar como a narrativa, nesses casos, ainda que ligados 
e ancorados temporalmente ao fato histórico e à sugestão noticiosa ao 
que aludem, extrapolou um percurso sincrônico que os conectava. E 
salientamos, nesses outros percursos, aquilo que se apresenta como 
possibilidade de outras relações temporais. Partimos do referente direto 
das capas, a cena do beijo fraterno entre Brejnev e Honecker, para pensar 
outras relações, sejam elas suas reverberações, tais como o famoso grafite 
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no muro de Berlim, responsável por sua popularização, assim como a 
cena política que envolve os personagens utilizados nessas capas. 

Esses percursos, ainda que provisórios, visam descortinar relações 
temporais, não como forma de pacificar seus paradoxos, mas de aden-
trar a tessitura da intriga. Tessitura cuja função mediadora conecta 
acontecimentos isolados àquilo que pode ser considerado uma história 
resultante do percurso final da produção de sentidos.  
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Capítulo 7

Tessituras narrativo-temporais das 
personagens femininas em Frankenstein: 
diálogos entre Mary Shelley 
e Kiersten White 
Kellen do Carmo Xavier

1. Introdução

Assim como este, nenhum texto existe isolado. Um texto não surge 
do nada. Eles emergem e são significados a partir do trabalho de sujeitos 
que, como quem aqui escreve, e como você que me lê, existem locali-
zados no tempo e no espaço. Isto é, textos são construções, não neces-
sariamente verbais, cuja produção e atribuição de sentido dependem de 
seus contextos. Abertos à interpretação, os textos têm limites fluídos. 
Sem início ou fim, podem ser apenas artificial e temporariamente deli-
mitados à medida que os entendemos não como “artefatos estáveis, mas, 
sim, amálgamas provisórias de relações em curso” (LEAL, 2018, p. 22). 
Sendo assim, o que tomamos como “texto” em nossos gestos interpreta-
tivos é apenas um fragmento precariamente estabilizado de um processo 
comunicativo em andamento. Entretanto, como abordam Bruno Leal e 
Carlos Alberto de Carvalho (2017), ainda que se reconheça o texto como 
artefato aberto e dependente do trabalho interpretativo dos sujeitos, a 
associação do contexto a um “pano de fundo” seguiria pacificada. Os 
autores, no entanto, propõem que o contexto, como o próprio texto, 
também se estabelece a partir da ação do sujeito. E que, ao contrário do 
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que se poderia pensar, o contexto não se estabelece apenas em relação ao 
passado, mas também em relação a projetos de futuro.

A fim de investigar, no presente, o atravessamento de textos ficcio-
nais pelas relações temporais que os contextualizam, elegemos as obras 
Frankenstein ou o Prometeu Moderno (Mary Shelley) e A sombria 
queda de Elizabeth Frankenstein (Kiersten White). Publicado pela 
primeira vez em 1818, o romance escrito por Mary Shelley apresenta 
a história de um estudante de ciências naturais que ambiciona a supe-
ração da morte e a criação da vida. Com uma narrativa em três camadas 
(ARAÚJO; GUIMARÃES, 2018), o romance é apresentado majoritaria-
mente através dos registros realizados pelo navegador Robert Walton 
da história compartilhada pelo cientista Victor, que contém também o 
relato da criatura não-nomeada à qual este concedeu a centelha da vida. 
Ao atingir êxito em seu projeto, Victor horroriza-se com a aparência da 
criatura gerada e a abandona à própria sorte. Mais forte e robusta que 
um homem comum, a criatura rejeitada sobrevive e passa a perseguir 
seu criador em busca primeiro de reparação, e depois, de vingança. 

Ao contrário do que as adaptações cinematográficas da obra podem 
ter ajudado a estabelecer, Frankenstein não é o nome da criatura, mas 
do criador. Victor Frankenstein nunca nomeou aquele que se tornou seu 
monstro. Construído a partir da união de pedaços de diferentes corpos 
humanos, a criatura condenada pela solidão do não-reconhecimento 
de sua humanidade demanda que Victor, seu criador, conceda-lhe uma 
semelhante. O cientista, no entanto, nega-se a concluir a nova criatura. 
Como vingança, o monstro mata a noiva de Victor na sua noite de 
núpcias, atrelando definitivamente o destino de Victor ao seu. 

Publicado 200 anos depois, A sombria queda de Elizabeth Frankens-
tein propõe-se a recriar o romance de Mary Shelley a partir do ponto 
de vista da noiva sacrificada na obra original. Concebida em ambos 
romances como uma órfã empobrecida e dada a Victor ainda na infância, 
a Elizabeth Lavenza apresentada por Kiersten White usará da docilidade 
atribuída a ela no romance clássico como ferramenta conscientemente 
acionada para manutenção dos privilégios conquistados junto à família 
Frankenstein.  
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Contando com o apoio das categorias meta-históricas “espaço 
de experiência” e “horizonte de expectativa” (KOSELLECK, 2006; 
RICOEUR, 2010; LEAL, CARVALHO, 2017), e da produção de autores 
como Bruno Latour (1994), François Hartog (2013) e Ernest Bloch 
(2017) sobre as temporalidades, o gesto interpretativo aqui apresentado 
ensaia duas dimensões de análise. Uma que tangencia uma seleção de 
experiências sociais e pessoais que podem ter reverberado nas obras das 
duas autoras já citadas e separadas 200 anos no tempo. A outra, detém-
-se sobre como, na narrativa, as personagens Victor e Elizabeth acionam 
e operacionalizam o passado, “no presente”, e investem-se em projetos 
de futuro. 

2. Victor, o Frankenstein

A imagem mental de um pálido criador horrorizado diante da cria-
tura animada que montara a partir de cadáveres humanos veio a Mary 
Shelley em sonho. Em Frankenstein ou o Prometeu Moderno (SHELLEY, 
2017), o personagem-título do romance narra sua história de ambição 
e ruína. Estudante de ciências naturais, ainda durante a infância, Victor 
começa a interessar-se pelas obras de alquimistas como Paracelso, 
Alberto o Grande e Cornelius Agrippa e na busca empreendida por 
estes pelo elixir da vida. Aos dezessete anos, Victor ingressa na Univer-
sidade de Ingolstadt, onde conhece e engaja-se no estudo da física e da 
química modernas, da anatomia e da fisiologia. Inspirado ainda pelas 
suas primeiras leituras, Victor não abandona, porém, a busca pela imor-
talidade. 

Obcecado por seu projeto, Victor isola-se e mergulha em seus 
estudos, durante os quais depara-se com o princípio da vida e o incute 
em uma criatura que ele mesmo forma a partir de pedaços humanos 
que obtivera. No entanto, ao deparar-se com a ascensão de sua criação, 
a robusta criatura de dois metros à qual a tradição fílmica nos ensinou a 
chamar “Frankenstein”, Victor horroriza-se e foge. 

Considerado o romance inaugural da ficção científica (GUIMA-
RÃES, 2018), Frankenstein trata da ambição de Victor e das suas facul-
dades intelectuais versus sua inaptidão emocional. O mesmo estudante 
capaz de conceder a vida não é capaz de responsabilizar-se pela sua 
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criação e de enxergar a humanidade que reconhece em si nesse Outro a 
que dá origem. 

Após ficar aproximadamente um ano sem receber novas cartas de 
Victor, a Elizabeth de White (2018) viaja a Ingolstadt. Ao investigar o 
paradeiro deste, descobre sobre a criação de Frankenstein e passa a atuar 
para proteger Victor, e consequentemente, o seu futuro, até que percebe 
que o verdadeiro monstro sempre fora Frankenstein.

Em sua disputa em Shelley (2017), tanto Victor quanto sua criatura 
são autores de sua tragédia, rivalizando e alternando-se em sua cruel-
dade, a fim de ferir um ao outro. Se as atenções tendem, a princípio, 
a se concentrarem sobre a criatura esteticamente imperfeita fruto da 
prática científica de Frankenstein, já há algumas décadas e ainda hoje, 
concerne pensar a responsabilidade científica e paternal de Victor 
(ARAÚJO; GUIMARÃES, 2018). Na literatura para consumo rápido 
de White (2018), no entanto, não há espaço para a multiplicidade de 
sentidos advinda do texto original. A criatura, autonomeada Adam - ou 
Adão, trata-se apenas de mais uma vítima cujo algoz é revelado em uma 
reviravolta na trama. Seu plot twist consiste na revelação de que Adam 
persegue Elizabeth para tentar salvá-la de Victor, que, em sua ambição 
científica desmedida, quer usar corpos mais bem conservados para dar 
sequência a seus experimentos. 

3. Um Prometeu Moderno

Frankenstein ou o Prometeu Moderno emerge em um tempo de rear-
ticulação das relações entre passado, presente e futuro. Se o cristianismo 
promovera previsões apocalípticas do futuro, o modo de experienciar 
o tempo proposto pela Modernidade pregava a superação do passado e 
um desenvolvimento linear em direção a um futuro promissor (KOSEL-
LECK, 2006). 

O projeto prometeico de Victor literalmente “encarna” a pretensão 
moderna de progresso técnico e científico para superação da vulnerabi-
lidade humana diante de Deus e da Natureza. Na versão latina do mito, 
Prometeu foi o responsável por dar início à humanidade, moldando o 
homem a partir do barro (ARAÚJO; GUIMARÃES, 2018). Incumbido 
de assegurar à humanidade meios de subsistência, na versão grega de 
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Ésquilo, o titã lhes concede acesso ao fogo roubado do Olimpo, desa-
fiando o poder dos deuses e sendo condenado à tortura perpétua 
(BULFINCH, 2002; ARAÚJO; GUIMARÃES, 2018). A narrativa de 
Frankenstein (2017), entretanto, aponta para os aspectos destrutivos do 
projeto de progresso da modernidade, enquanto o titã é entendido como 
um amigo da humanidade (BULFINCH, 2002).

Mary Shelley viveu em um período em que o cristianismo perdia 
centralidade como fonte de respostas sobre mundo e em que uma racio-
nalidade mais cientificista tentava se impor sobre a consciência euro-
peia. Entre as descobertas científicas em evidência do período, estava o 
galvanismo, que parecia permitir a “reanimação” de corpos via descarga 
elétrica ao estimular a movimentação dos músculos em cadáveres de 
seres - outrora - vivos. 

A partir das categorias meta-históricas “espaço de experiência” e 
“horizonte de expectativa”, Koselleck (2006) propõe o reconhecimento 
da Modernidade como um tempo histórico a que associa uma assimetria 
entre experiência e expectativa. Tendo testemunhado a expansão marí-
tima (KOSELLECK, 2006) e o desenvolvimento científico (LATOUR, 
1994) e técnico, a Modernidade promulgava um futuro cada vez menos 
deduzível do passado. Entretanto, conforme aumentava a experiência, 
diminuía a expectativa de que o futuro reservasse os avanços esperados 
(HARTOG, 2013). Simultaneamente à difusão de uma cultura científica, 
verificava-se a permanência da religiosidade e de crenças que não pode-
riam ser cientificamente explicadas (LATOUR, 1994). Isto é, a passagem 
da dimensão não moderna à dimensão única moderna não conseguiu 
evitar que a primeira se mantivesse presente (LATOUR, 1994).

Em Frankenstein (2017), o mesmo Victor, cujas ambições científicas 
desafiam o poder do próprio Criador, aceita com a mesma naturalidade 
a fé cristã e a existência de um destino ao qual se encontraria fadado. 
Ao tratar seu desinteresse temporário pelas ciências naturais, Victor 
declara:

[...] Estranhamente, nossas almas são construídas, e por tais delica-
dos ligamentos somos compelidos à prosperidade ou à ruína. Quan-
do olho para trás, parece-me que essa mudança quase milagrosa de 
inclinação e vontade representou uma sugestão imediata do anjo da 



EXPERIÊNCIAS CULTURAIS DO TEMPO: VOL. 2140

guarda de minha vida – o último esforço empreendido pelo espíri-
to de preservação a fim de evitar a tempestade que estava, já nessa 
ocasião, suspensa nas estrelas e pronta pra me envolver. Sua vitória 
foi anunciada por uma tranquilidade incomum e uma alegria d’alma 
que se seguiram ao abandono de meus antigos e tormentosos estudos. 
Assim, estava-me sendo ensinado a associar o mal ao prosseguimento 
deles e a felicidade à sua negligência. 

Foi um grande esforço do espírito do bem, embora ineficaz. O destino 
era muito poderoso e suas leis imutáveis haviam decretado minha 
absoluta e terrível destruição. (SHELLEY, 2018, p. 58).

Nesse cenário de emergência de uma racionalidade científica que 
entra em disputa com o cristianismo e que vai apontar como atra-
sadas as crenças de povos não-europeus ao redor do mundo, Frankens-
tein (2017), principalmente em âmbito científico, aponta para o novo, 
o desconhecido, para o desenvolvimento científico, ao mesmo tempo 
em que interroga e olha com cautela para as ambições de avanço. As 
pretensões de progresso de Victor Frankenstein fazem contraste com a 
sociedade “conservadora” apresentada pela narrativa, que evidencia um 
processo mais lento de mudança nas estruturas de gênero na narrativa 
do que a especulação científica que traz.

Irrealizada ainda hoje a concepção moderna do conhecimento, 
Bruno Latour (1994) aponta como a Modernidade destruiu culturas 
e naturezas, propondo a anulação do passado de outras experiências 
culturais em que a eficácia da técnica se mistura ao social, visto que 
objetivava distinguir claramente as leis da natureza exterior e as conven-
ções da sociedade. O projeto de modernização em que todos, igualmente 
modernos, desfrutariam da racionalidade econômica, da verdade cien-
tífica e da eficiência técnica não se concretizou, produzindo-se apenas 
híbridos, visto que jamais separou-se claramente as leis da natureza das 
convenções sociais (LATOUR, 1994). 

Filha dos revolucionários Mary Wollstonecraft e William Godwin, 
e esposa de Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley experienciou no âmbito 
familiar as consequências e os limites dos ideais de Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade de 1789. Para Arnaldo Rui Guimarães (2018), o projeto 
de Frankenstein de criar um homem mais perfeito do que teria feito 
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a Criação e o rastro de destruição deixado pela sua criatura pode ser 
interpretado em relação ao terror a que as Guerras Napoleônicas subme-
teram a sociedade europeia que alimentaram-se de esperança e otimismo 
com a Revolução Francesa. Isto é, mais cética do que seu companheiro, 
Mary Shelley imprime em Frankenstein (1817) sua descrença a respeito 
do idealismo de Percy e seu contemporâneos. Como Koselleck (2006) 
aponta, o aumento da experiência conduz à diminuição da expectativa. 
Tendo crescido em meio radical e se casado com um poeta expoente de 
tal ideário, a autora demonstra em sua escrita suas ressalvas referentes 
ao projeto otimizante da Modernidade. 

Frankenstein (2017) extrapola o conhecimento científico da época e 
o atual ao atribuir a fagulha da vida a um corpo inanimado. Enquanto 
explora possibilidades de futuro ainda desconhecidas, produz majori-
tariamente representações femininas que poderíamos interpretar como 
pouco progressistas na medida em que pouco se afastavam das possi-
bilidades já conhecidas. Isto é, a modernidade na obra, no sentido da 
distância entre espaço de experiência e horizonte de expectativa, se 
apresenta maior no que concerne à ciência, do que no que diz respeito à 
sociedade. Isto porque a obra aponta para uma tentativa de se adequar 
à moralidade burguesa da época. Socialmente deslocada pela fuga com 
Percy quando este ainda era casado e tendo seus pais, à época, um 
escandaloso e conhecido passado, Mary Shelley não parece dedicar-se 
à criação de personagens femininas revolucionárias, depositando sua 
sensibilidade na criatura não-nomeada de seu romance (GUIMARÃES, 
2018).

A aceitação do romance dependia também de certa adesão às conven-
ções sociais vigentes. A criatura de Frankenstein fazia eco à reclusão 
social destinada àquelas e àqueles que não respeitassem o decoro de seu 
tempo e da qual Mary Shelley era testemunha. 

Assim, em respeito à sensibilidade hegemônica da sociedade 
burguesa da época e em resposta às próprias necessidades econômicas, 
Mary Shelley se viu compelida a adotar um posicionamento mais 
conservador e moralista ao revisar o romance (GUIMARÃES, 2018). 
Frankenstein teve três edições, sendo a segunda preparada em 1823 por 
William Godwin e a última e mais conhecida, em 1831, pela própria 
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autora (BRITO, 2017). Para a terceira edição, a primeira a levar seu 
nome, Mary Shelley “adequa” seu romance a fim de:

remover do texto qualquer elemento perturbador ou potencialmen-
te radical que aí pudesse haver. Lembremo-nos que, nessa altura, a 
maioria do público leitor era feminino, pelo que algumas restrições 
se impunham. Há, assim, uma domesticação e normalização dos per-
sonagens e a apresentação de um ambiente social e intelectual menos 
radicalizado e mais próximo do decoro conveniente às exigências so-
ciais e religiosas dessa época. 

Poder-se-ia, então, dizer que, na edição de 1831, Mary Shelley pro-
curou comportar-se como convinha a “uma senhora” (segundo Mary 
Poovey) e que actuou assim para limitar possíveis danos em vez de 
reafirmar a sua autoridade (segundo M. Butler). [...] por outro lado, 
procurava recuperar alguma respeitabilidade para si e para a memó-
ria do marido, depois de uma juventude marcada por escândalos e 
por posições radicais que eram do conhecimento geral. (GUIMA-
RÃES, 2018, p. 49-50). 

Em um período em que foram necessários treze anos desde a 
primeira publicação de Frankenstein para que este passasse a carregar o 
nome de sua autora, não é de surpreender que Mary Shelley, uma jovem 
viúva empobrecida, cujas dificuldades encontradas em conquistar seu 
sustento via mercado editorial eram agravadas pela sua condição de 
mulher, se rendesse ao “aburguesamento” do seu romance.

O cenário com o qual se depara White (2018), entretanto, é outro. 
Mesmo que as narrativas para jovens e adolescentes ainda estejam 
repletas de moças bonitas, não é mais com naturalidade que vemos 
personagens femininas passivas, apenas correspondentes distantes 
de um outro sujeito da ação – ainda mais entre a ficção científica e de 
fantasia. Existe uma demanda por representações de mulheres ativas e 
perspicazes, capazes de rivalizarem com as personagens masculinas e/
ou com os grandes antagonistas de suas narrativas. Em White (2018), 
Elizabeth não é a adolescente gentil e delicada que imaginam. Ela não 
precisa ser. Há espaço para mais de um tipo de personagem feminina na 
ficção comercial. Mas ainda não há tantos. 
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4. Elizabeth 

“[...] O que Victor é para você, para tê-lo procurado tanto e ter 
tanto trabalho para protegê-lo? [...]  
− Ele é toda a minha vida. E minha única esperança de ter um 
futuro.” (WHITE, 2018, p. 92).

Em Mary Shelley (2017), Elizabeth é uma órfã cuja mãe morreu ao 
dar à luz e cujo pai foi destituído de suas posses e aprisionado por moti-
vações políticas. Confiada aos cuidados de uma camponesa de recursos 
econômicos escassos, ela desperta a atenção de Caroline Frankenstein, 
que presenteia a menina ao seu filho Victor, uma criança de tempera-
mento tempestuoso.

Elizabeth e Victor crescem juntos e este, que fora uma criança reclusa 
e solitária até então, declara ter sua família iluminada pela chegada desta.

A alma de santa de Elizabeth brilhava como uma lamparina votiva 
na capela de paz do lar. Sua compaixão era nossa; seu sorriso, sua 
voz suave, o doce vislumbre de seus olhos celestiais sempre estavam 
presentes para nos abençoar e animar. Era o espírito vivo do amor que 
abranda e atrai. Poderia ter me tornado intratável pelos meus estudos, 
áspero pelo ardor de minha natureza, mas lá estava ela para sujeitar-
-me à semelhança da própria gentileza. (SHELLEY, 2017, p. 54).

Em Frankenstein (2017), Elizabeth é objeto do conhecimento de 
Victor, e dela conhecemos apenas o que ele sabe ou no que acredita. 
Para ele, Elizabeth é doce, é dócil, é grata à sua família, o ama e espera 
casar-se com ele como idealizado por sua mãe, Caroline. No entanto, 
narrativas com ponto de vista ocultam tanto ou mais do que mostram. 
E se Elizabeth não fosse exatamente o que Victor imaginava e que a sua 
narrativa em Shelley (2017) leva a crer? E se a história de Victor e sua 
criatura não fosse de todo como no relato registrado em Frankenstein ou 
o Prometeu Moderno?

Ainda que ambientado no século XVIII, como o original, A sombria 
queda de Elizabeth Frankenstein responde às sensibilidades de um 
outro tempo. Um tempo acelerado, em que a contemplação da natureza 
através das descrições verbais de um romance gótico parece não caber 
mais, em que o tempo da troca de mensagens por cartas é substituído 
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pela instantaneidade dos e-mails e dos aplicativos de mensagens. Um 
tempo em que a tolerância para o uso de mulheres apenas como recurso 
narrativo diminui e no qual White declara dedicar-se conscientemente 
a evitar que Elizabeth se torne apenas mais uma personagem feminina a 
ser sacrificada para que se conte a história de um personagem masculino 
(MIRANDA, 2018). Mas também um tempo que abriga temporalidades 
distintas e suas contradições, um tempo que não é único e não poderia 
ser descrito tão simplesmente quanto gostaríamos e como tentamos 
aqui. 

No romance não-linear de Kiersten White (2018), interessa como 
as palavras constroem o desencadeamento dos acontecimentos. O 
comportamento ativo e a mente afiada de uma impetuosa Elizabeth de 
17 anos dita o ritmo da obra. Partindo da moradia dos Frankenstein às 
margens do Lago Como, na Suíça, com a criada Justine, Elizabeth busca 
convencer Victor a retornar para casa para assegurar seu futuro junto 
aos Frankenstein. 

Apesar da dependência financeira e emocional de Victor, Elizabeth 
julga-se racional e egoísta (WHITE, 2018). Para a personagem, que 
resiste a pensar seus afetos de forma não utilitária, “palavras e histó-
rias eram ferramentas para suscitar as reações desejadas nas pessoas” 
(WHITE, 2018, p. 14). Elizabeth parece, no entanto, por vezes ignorar 
que não apenas manipula como Victor a vê, mas que se deixou cons-
truir não apenas pela necessidade de conquistar a aprovação deste, mas 
também pela sua própria necessidade de afeto: “eu me tornei a moça 
que era para sobreviver. Mas, quanto mais vivia em seu corpo, mais fácil 
tornava-se simplesmente sê-la” (WHITE, 2018, p. 55).

Em White (2018), a dívida de gratidão que Elizabeth acreditava ter 
para com Victor ancorou sua dependência emocional e a impediu de 
tecer outros caminhos para si. Ele a “salvara” da pobreza e dos maus 
tratos. Elizabeth foi dada, mas também se deu a ele. Quando Henry 
Clerval, amigo de infância de Victor e Elizabeth, lhe pergunta se ela é 
feliz, a personagem mentalmente desdenha: “eu estava em segurança, 
e isso era melhor do que ser feliz” (WHITE, 2018, p. 58). Entretanto, a 
única segurança que Elizabeth acredita que merece é junto do desajus-
tado Victor, o que a leva a desconsiderar a proposta de casamento de 
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Henry mesmo quando não tem mais a mesma confiança no interesse de 
Victor em casar-se com ela: 

− Você deveria se casar comigo − disse, com um tom de voz tão leve 
e refrescante quanto a tarde. 

Será que eu teria que fingir ser uma nova Elizabeth para fazê-lo feliz 
no papel de esposa em algum futuro imaginário? Que Elizabeth seria 
ao seu lado? Eu me esforçara tanto para ser a Elizabeth de Victor e 
fracassara... [...] Como alguém que era feliz de um modo tão natu-
ral poderia um dia me entender? [...] Eu suspeitava que era mais eu 
mesma com Victor do que poderia ser com Henry, porém quem eu 
realmente era continuava sendo um mistério, até para mim. 

[...] Eu não queria casar-me com Henry. Seria cruel de minha parte. 
Eu seria infeliz para sempre, sabendo que ele merecia um amor me-
lhor do que aquele que eu tinha a oferecer. (WHITE, 2018, p. 96).

O único noivo que Elizabeth considera é o qual ela conscientemente 
atuou para conquistar.

5. Um passado presente

Entendemos aqui a passagem do tempo como simultaneamente 
comum a todos os seres e experienciada de forma única para cada um 
deles. Para Koselleck (2006), o projeto homogeneizador de Moderni-
dade se articula sobre a perspectiva de uma temporalidade alicerçada 
numa progressão linear do tempo em que o passado representa o que 
deve ser superado; o futuro, o que se almeja; e o presente, o meio para 
tal. Entretanto, a crise em relação às expectativas suscitadas pela Moder-
nidade promove um receio sobre o futuro que alimenta um desejo de 
retomada ao passado e um movimento em direção à estagnação em um 
presente incessante (HARTOG, 2013).

Entretanto, as formas de apreender o tempo não são apenas instá-
veis (no sentido de estarem sujeitas a reformulação), como também são 
variadas, visto que a experiência temporal pode ser identificada não só 
em fenômenos sociais ou midiáticos, como também em sujeitos loca-
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lizados. Se o tempo toma forma pela experiência, as temporalidades 
instauradas tendem a desfrutar de tantas variantes quando os espaços 
sociais em que grupos e indivíduos existem. 

Em Paul Ricoeur (2010), a noção de presente histórico ou presente 
vivo abriga uma visada em que se considera o passado não como simples-
mente superado ou morto, mas como uma instância ativa no tempo do 
agir e cuja assimilação integra o processo de produção de expectativas 
de futuro. Assim, Ricoeur (2010) sugere que, pela consciência histórica, 
o espaço de experiência atua na construção de horizontes de expectativa.

Ao privilegiar determinadas variáveis em detrimento de outras, esta-
belecemos um viés que permite organizar uma série de relações possíveis 
enquanto, simultaneamente, promovemos um apagamento de outras 
pela impossibilidade de reconstruir ou determinar contextos precisos. 
De produto da narrativização de Victor Frankenstein e de coadjuvante 
na história deste, Elizabeth Lavenza passa a personagem narradora em 
White (2018). Em A sombria queda de Elizabeth Frankenstein nos depa-
ramos com o modo como as experiências da infância de Elizabeth rever-
beram no seu presente e em suas expectativas para o futuro. 

Em White (2018), a pequena Elizabeth é trocada aos cinco anos por 
um punhado de moedas dadas à sua bruta guardiã pela mãe de Victor. 
Victor é uma criança pouco sociável e desde cedo ela percebe que 
“nada incomoda tanto Victor quanto algo que ele não pode controlar” 
(WHITE, 2018, p. 9). No entanto, para Elizabeth, “Madame Frankens-
tein tinha me tirado da escuridão e me levado de volta à luz. [...] Eu 
seria qualquer coisa que o filho dela precisasse, se isso fosse me devolver 
aquela vida” (WHITE, 2018, p. 12).

A consciência da carência de recursos materiais e de laços emocio-
nais do passado orienta Elizabeth e ela compreende que sua perma-
nência entre os Frankenstein depende de sua relação com Victor e de 
sua capacidade de ajudá-lo a conviver socialmente. Em White (2018), 
Caroline Frankenstein atribui à presença de Elizabeth a possibilidade 
de terem mais filhos. Ernest e William, no entanto, não são tanto do 
interesse de Elizabeth: 

para meu alívio, minha principal responsabilidade continuou sendo 
Victor. Melhor ficar deitada em um leito de musgo bancando o ca-
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dáver sendo examinado do que ficar balançando um bebê babão no 
meu colo!

Só que cumpri bem demais a tarefa de socializar Victor. Ele me ensi-
nou a ler, escrever e aprender, e de uma forma possessiva ficava orgu-
lhoso de minha mente aguçada e de minha memória prodigiosa. Eu o 
ensinei a reagir calmamente, a sorrir de um modo crível, a conversar 
com os outros como um igual, e não como um crítico alienado. Co-
migo ao seu lado, suas arestas pontudas e frias se suavizaram e chega-
ram a níveis aceitáveis. (WHITE, 2018, p. 5).

Enquanto em Shelley (2017) o pouco conhecimento que temos de 
Elizabeth permite que a encaremos como um contraponto ao egoísmo 
e à natureza autocentrada desenvolvida por Victor, especialmente no 
decorrer de suas obsessões científicas, em White (2018) Elizabeth é uma 
personagem muito mais parecida com Frankenstein. 

Ainda que o mau juízo sobre si mesma e o egoísmo autoatribuído 
carreguem doses de autoengano, White (2018) dá amostras do racio-
cínio prático e interessado de Elizabeth. Frequentemente perturbada 
pelo medo do passado e sob a necessidade de garantir desde o presente 
sua segurança para o futuro, tal condição também retrata a instabilidade 
dos privilégios conquistados junto aos Frankenstein. 

Havia dois anos, quando Victor estava se preparando para ir embo-
ra, fiz uma cópia e um mapa de Ingolstadt. Tive o cuidado de fazer 
todos os floreios e detalhes artísticos que ele parecia admirar. Victor 
costumava debochar de minha arte, por ser tão inútil, mas sempre a 
mostrava com orgulho quando algum raro visitante vinha em casa. 
Eu estava com o mapa que tinha usado para fazer a cópia. Sem floreio 
algum, porque era para mim. Qual seria a utilidade? (WHITE, 2018, 
p. 26-27).

Entre os traços mais contemporâneos do romance de White (2018), 
talvez esteja justamente a severidade de Elizabeth para consigo mesma 
até o terceiro ato do romance, quando é confrontada com a bondade 
de Adam e a maldade de Victor, um gesto dicotômico que simplifica a 
dualidade entre a curiosidade mórbida de Victor e seu afeto por Eliza-
beth. No fim, só o que havia era o esforço da personagem de afeiçoar-se 
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a um Victor que dera mostras desde a infância de ter desejos mórbidos 
e dispor apenas um controle precário sobre o próprio temperamento.

A ambição de desafiar a mortalidade que mobiliza Victor se alinha 
não só ao projeto moderno de progresso, como também evidencia o 
rastro de destruição e desumanização que ele é capaz de deixar atrás de 
si. A incapacidade do personagem de reconhecer humanidade de sua 
criatura e de não a demonizar por sua diferença cria traumas e uma 
destruição que estende-se para além deles dois. Ainda, como Mellor 
(1988) não deixa escapar, a desconexão de Victor com seus afetos em 
meio à sua obsessão científica lhe impõe um custo físico e emocional 
representado pela sua saúde instável, além de custar a vida dos seus 
entes queridos. Assim, a coragem e o vigor emocional se apresentam 
como um forte das mulheres de Frankenstein (2017), o que pode não ser 
notado ou valorizado suficientemente.

Assombrada constantemente pelo temor do passado, a Elizabeth de 
White (2018) narra sua existência sob o regime de um presente cuja 
consciência histórica (RICOUER, 2010) invoca constantemente um 
“espaço de experiência” e um “horizonte de expectativa” (KOSELLECK, 
2006). A consciência forjada por Elizabeth pela situação de carência 
de recursos materiais passada está sempre delimitando sua fruição do 
presente. Dada sua falta de independência financeira, seu cotidiano é 
configurado sempre tendo em vista a perspectiva de fim de sua situação 
de conforto caso não garanta a manutenção desta pelo casamento com 
Victor.

Para Elizabeth, o passado está longe de ser algo superado e o presente 
quase perde seu espaço de gozo, estabelecendo-se apenas como um 
estado intermediário até um futuro já vislumbrado em que teria sua 
situação assegurada pela união legal com Victor. O passado é, assim, 
a sua criação aterrorizante particular. Enquanto Victor dá vida à sua 
criatura e torna-se seu próprio monstro movido por sua percepção de 
grandeza própria e por sua falta de empatia para com os outros, é um 
retorno ao passado de privação a maior ameaça que Elizabeth identifica 
sobre ela (WHITE, 2018). 

Nesse tipo de experiência, nos deparamos com um presente cuja 
fruição é perturbada por uma assimilação do passado como uma 



149TESSITURAS NARRATIVO-TEMPORAIS  
DAS PERSONAGENS FEMININAS EM FRANKENSTEIN

ameaça ao futuro que só pode-se evitar trabalhando constantemente 
no presente. Em contrapartida, em nível pessoal, experiências em que o 
avanço do tempo viabiliza a superação progressiva do passado por um 
presente gratificante podem fornecer a confiança e o otimismo necessá-
rios para desejarmos agir no presente em prol do horizonte de expecta-
tiva desejado. 

Já uma apatia quanto ao futuro, que limite o agir sobre o presente, 
pode fazer deste um “futuro inautêntico” que mais assemelha-se a um 
presente projetado, isto é, previsível (BLOCH, 2017). Um futuro sem 
transformação, no entanto, poderia apenas assegurar as conquistas já 
alcançadas dos remediados e manter a hegemonia dos privilegiados. Já 
um “futuro autêntico” pode ser vislumbrado como um tempo em que, a 
partir da ação no cotidiano, pode-se viver uma utopia concreta alimen-
tada pela fantasia e pelo comprometimento com objetivos a longo prazo 
(BLOCH, 2017). 

Apesar do custo elevado do modo de assimilação de Elizabeth de sua 
história pessoal, isto não impede que sua jornada a modifique e permita-
-lhe vislumbrar outros futuros possíveis, reconfigurando seu horizonte 
de expectativa. Se, em Frankenstein, Victor alterna-se no papel de vítima 
e carrasco de sua criatura, no reconto de White (2018) este é, ao fim, 
revelado como o mais perigoso entre os personagens da narrativa, 
estando a criatura isenta de outra culpa que não a da sua sobrevivência 
mesmo diante a rejeição da sociedade.  

Como os exploradores modernos que invadiram os territórios até 
então desconhecidos dos europeus, Victor (SHELLEY, 2017; WHITE, 
2018) hierarquizava os dessemelhantes a si baseado na diferença que 
neles reconhecia. Enquanto dedicava pouca atenção e via com condes-
cendência aqueles que identificava como mais frágeis, como sua compa-
nheira de infância e noiva Elizabeth, entendia como monstruosa a cria-
tura imponente à qual concedeu o sopro da vida. 

Em sua construção de Elizabeth, White (2018) atribui profundidade 
à personagem na medida em que busca demonstrar que, para compre-
endê-la, é preciso acessar suas motivações, sendo insuficiente o conheci-
mento apenas sobre suas ações (CÂNDIDO, 2005). Assim como a visão 
do explorador Robert Walton sobre sua irmã Margaret Saville é redu-



EXPERIÊNCIAS CULTURAIS DO TEMPO: VOL. 2150

tora, o é a visão de Victor sobre Elizabeth no romance de Shelley (2017). 
O modo como estes (não) as veem achata essas personagens, de modo 
que parecem ter apenas uma dimensão. 

A Elizabeth de White (2018) apresenta conflitos internos sobre o 
emprego que faz de suas relações e sua capacidade de afeto. Constan-
temente tenta convencer-se de que são critérios racionais e egoístas que 
mobilizam sua socialização. Entretanto, adota também atitudes que não 
lhe seriam convenientes em prol de outras personagens. Enquanto a 
força das personagens femininas de Mary Shelley pode ser atribuída ao 
modo como não se desumanizam ou sucumbem emocionalmente em 
resposta às adversidades financeiras e perdas familiares que enfrentam, 
em White (2018) a capacidade de racionalização e o ímpeto desbravador 
tornam-se centrais na construção das personagens femininas sobrevi-
ventes na história, o que as aproxima mais das representações do cien-
tista e do explorador moderno apresentadas por Mary Shelley (2017) 
com os personagens de Victor e Robert, capitão ao qual o estudante de 
ciências naturais narra sua história e a de sua criatura.

Assim como Victor, que abraça os horrores da busca de corpos para 
seu projeto de reanimação, a Elizabeth de White (2018) também faz uso 
de outras pessoas como meios para seu fim: diretamente, Victor e, indi-
retamente, sua seguridade social e financeira. A viagem que realiza à 
Alemanha, entretanto, expande seus horizontes. Ao conhecer a Mary 
Delgado, personagem inspirada na própria Mary Shelley, Elizabeth 
enfim percebe o potencial intelectual do seu gênero. Centrada sobre sua 
própria posição e objetivos, neste sentido, ela acaba por reproduzir a 
visão de mundo daquele que enxerga como seu salvador.

Ao longo de sua jornada, no entanto, a jovem passa a se deixar afetar 
por outros afetos além de Victor, tendo como ponto de virada a desco-
berta das atrocidades cometidas por este para a realização de seus expe-
rimentos, como o roubo de cadáveres e assassinatos, como fratricídio 
e parricídio. Tendo moldado seu modo de ser e estar no mundo para 
atender aos caprichos e necessidades de um homem mais desumano 
do que a própria criatura a que este conferiu o sopro da vida (ou sua 
descarga elétrica), Elizabeth vê-se obrigada e revisar seu olhar sobre si. 
Com sua segurança financeira atingida por meio do acesso à sua herança 
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reconquistada ao casar-se com Victor, e plenamente ciente da crueldade 
e insensibilidade deste para com seus afetos e seus desejos, a narrativa de 
Elizabeth termina com o começo de uma nova trajetória em que ela tem 
a oportunidade de tentar redescobrir-se quando não mais confrontada 
pela necessidade, infringida por terceiros e por si mesma de ser, antes de 
tudo, aquilo de que Victor precisava.

6. Considerações finais

Objetos da interpretação ensaiada no presente texto, os romances de 
Mary Shelley (2017) e Kiersten White (2018) dispõem de contextos signi-
ficativamente diferentes lhes atravessando. Ainda que nossas contextu-
alizações pareçam fadadas a serem sempre insuficientes e incompletas, 
esperamos ao menos ter tangenciado condições pertinentes para se 
pensar a localização de Frankenstein ou o Prometeu Moderno e A sombria 
queda de Elizabeth Frankenstein e suas autoras no tempo. 

É curioso que seja preciso que uma escritora de mais de 30 anos 
reescreva o romance de uma adolescente do século XIX para fazer sua 
obra mais convidativa para jovens do século XXI. No reconto de White 
(2018), a falta de presença das mulheres para além do espaço domés-
tico, como em Shelley (2017), é revertida. Acompanhadas apenas uma 
da outra, embora sem autorização dos homens da família Frankenstein, 
Elizabeth e Justine viajam da Suíça para a Alemanha em busca de Victor. 
Mary Delgado, introduzida na trama como única mulher capaz de riva-
lizar intelectualmente com Elizabeth, remete à própria Mary Shelley por 
viver entre os livros da livraria de seu tio, na qual trabalha.

Entretanto, embora mantenha à vista a aliança entre mulheres 
expressa no romance clássico, a narrativa de White (2018) apresenta 
uma Elizabeth cujo pragmatismo, por vezes, a aproxima perigosamente 
da orientação cientificista e masculinista da Modernidade e à qual 
Frankenstein ou o Prometeu Moderno (2017) critica. 

A partir da análise da experiência de Elizabeth no romance de White 
(2018), entendemos que a personagem, tendo sido oferecida como uma 
posse ainda na infância, vê a si mesma como objeto, receptáculo das 
projeções de Victor e cujo valor reside no uso que este lhe dá até o ponto 
de virada da narrativa. Orientada por um presente histórico (RICOEUR, 
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2010) marcado pelo temor da perda de privilégios, ela deixava-se definir 
pelos critérios de Victor, diminuindo-se para que ele pudesse manter-se 
superior a ela. Mas, apesar de ter imaginado seu futuro atrelado ao de 
Victor pela maior parte de sua vida, ela consegue, enfim, atualizar seu 
horizonte de expectativa quando Frankenstein revela-se o grande vilão 
da história. 

Ainda, a obra guarda o mérito de trazer para primeiro plano as rela-
ções de poder que atuam sobre a configuração da subjetividade de Eliza-
beth, como mulher e objeto de posse. Como exercício metodológico, a 
mudança de perspectiva sobre uma história que se mantém em diversos 
aspectos igual serve de experimento especulativo para pensar a impor-
tância do sujeito enquanto narrador, cientista, historiador...

Já o romance de Mary Shelley, apesar do “aburguesamento” sofrido, 
ainda assim, lida com a diferença atribuída em sociedade aos membros 
associados aos gêneros feminino e masculino de modo que pode ser 
considerado produtivo. Mesmo da perspectiva parcial e condescendente 
de Victor, podemos identificar nas personagens Elizabeth, Caroline e 
Justine mulheres que, apesar da fragilidade imputada a seu gênero 
no contexto das narrativas da época, demonstram mais força e vigor 
emocional do que personagens como Victor e Alphonse Frankenstein, 
seu pai, que sucumbem à somatização de seus problemas emocionais.

Por fim, embora não seja possível abordar o tempo ignorando as 
categorias colocadas pela modernidade europeia, denota-se que as 
articulações entre passado, presente e futuro podem ser tão diferentes 
quanto as experiências e perspectivas dos sujeitos. Com a análise das 
produções de Mary Shelley (2017) e Kiersten White (2018) ancorada 
nas meta-categorias “espaço de experiência” e “horizonte de expecta-
tiva”, entendemos que a orientação para o futuro pode representar tanto 
a fuga de um passado temível, quanto expressar o otimismo de sujeitos 
privilegiados que acreditam não ter nada a temer. E o presente perde-se 
enquanto tempo de fruição, reduzindo-se por vezes o tempo da ação 
ao tempo de fuga do passado ou de corrida para o futuro. Um futuro 
melhor? Quando se acredita que há pouco a perder ou quando ainda 
não se aprendeu que o há no mundo a se temer, talvez.
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Capítulo 8

Wakanda Forever: heterotopia, “cultura” e 
Afrofuturismo em Pantera Negra
Lettícia Gabriella Carvalho de Oliveira

1. Introdução

Conforme explica Mitchell Jr. (2018), o final da década de 1960 
representou para os Estados Unidos da América uma época marcada 
por conflitos, uma vez que os eventos ocorridos no Vietnã influenciaram 
e, de certo modo, inflaram movimentos sociais já existentes, em especial 
o Movimento pelos Direitos Civis. Embora a Lei dos Direitos de Voto, 
que proibia práticas eleitorais discriminatórias, tenha entrado em vigor 
em 6 de agosto de 1965, menos de uma semana depois eclodiram motins 
em Watts, Los Angeles, em resposta à brutalidade policial contra afro-
-americanos e à opressão sistemática contínua. Segundo o autor, mais 
do que nunca, as questões de raça estavam em evidência (JR., 2018), 
fazendo com que as implicações da desigualdade socioeconômica no 
país se tornassem parte de uma crítica muito mais ampla em relação aos 
estados norte-americanos.

Foi nesse contexto que o escritor Stan Lee e o artista Jack Kirby, da 
editora Marvel Comics, se inspiraram para criar o primeiro herói negro 
de sucesso a estrear nos quadrinhos, em 1966. Originalmente pensado 
como o “Tigre de Carvão”, o Pantera Negra não pode em absoluto ser 
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separado do contexto sócio-político em que estreou na cena estaduni-
dense de histórias em quadrinhos. Segundo Howe (2013), a dupla já 
vinha trabalhando no personagem há alguns meses, quando, influen-
ciados por um artigo publicado no jornal The New York Times, que 
discutia a formação da Lowndes Country Freedom Organization (LCFO), 
em 1965 - chamada pela mídia de Festa da Pantera Negra devido seu 
emblema -, alteraram o nome do personagem para Black Panther. A 
LCFO tinha como principal crença a ideia de que o poder político dos 
afro-americanos estaria na autodeterminação da população local em 
envolver-se de forma mais direta no cenário político, como meio de 
contrapor as décadas de violência e terror infligido para privá-los do 
direito ao voto. 

Para que possamos compreender mais claramente a situação em 
1965, é preciso salientar que nenhum afro-americano havia se registrado 
efetivamente para votar nas últimas seis décadas, e que mais de 90% 
da terra era de propriedade de famílias brancas (WOODHAM, 2018). 
A pantera negra teria sido escolhida como mascote por representar a 
forma como os sujeitos não-brancos se sentiam: constantemente encur-
ralados, de modo que, metaforicamente, fosse necessário responder 
como uma pantera encurralada para que pudessem assumir o controle 
de seu destino político. Mitchell Jr. (2018) salienta que, por outro lado, o 
animal também encarnava os ideais de força e identidade dos membros 
do partido, que, dentre outras coisas, buscavam eleger representantes 
de suas comunidades, majoritariamente afro-americanas, como forma 
de ocupar os espaços políticos. Do mesmo modo que influenciou Lee 
e Kirby na criação de seu novo personagem, o símbolo escolhido pela 
LCFO também inspirou a formação, em outubro de 1966, do Partido 
Pantera Negra de Autodefesa em Oakland, Califórnia, que “tinha por 
finalidade inicial proteger os guetos negros e os seus residentes dos atos 
de brutalidade da polícia” (DAMASCENO, 2017, p. 3). 

Na época, as principais atividades do partido, tido como revolu-
cionário, consistiam no monitoramento da força policial, de forma a 
denunciar casos de racismo, infração dos direitos civis, intimidação e 
violência. Tendo isso em vista, as ações tinham como principal objetivo 
lançar luz sobre os problemas provenientes da desigualdade e discrimi-
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nação racial, que limitavam ou mesmo impediam a participação efetiva 
dos negros no sistema político, educacional e cultural. O Partido Pantera 
Negra expandiu-se no território norte-americano cerca de um ano após 
sua oficialização, em especial através da publicação do periódico The 
Black Panther, que incluía textos de autoria dos líderes do partido, 
denúncias do Estado, divulgação das atividades desenvolvidas pelas 
células e notícias sobre a conjuntura dos negros nos Estados Unidos. 
Ainda em 1967, os fundadores Huey P. Newton e Bobby Seale levaram 
a público um documento em duas partes intitulado “Land, Bread, 
Housing, Education, Clothing, Justice and Peace” (“Terra, Pão, Habitação, 
Educação, Vestuário, Justiça e Paz”, em tradução literal), que trazia uma 
série de exigências da organização ao governo norte-americano, como 
isenção do serviço militar, oportunidades melhores de emprego e liber-
tação de homens negros mantidos em prisões, além de outras necessi-
dades da comunidade seguidas de explicações do porquê tais tópicos 
eram relevantes. 

Segundo Damasceno (2017), as demandas acabaram por fomentar 
a cisão do partido em duas parcelas, sendo uma mais radical e que 
defendia a luta armada e uma mais moderadora, que buscava a igual-
dade racial através de meios políticos e jurídicos. Efetivo não apenas 
nas ações, mas em especial no discurso, o partido era influenciado ideo-
logicamente e na prática social e política por duas personalidades que, 
por mais que buscassem os mesmos fins, divergiam em suas reflexões e 
debates. Enquanto Malcolm X voltava-se a estratégias tidas como radi-
cais e métodos considerados violentos na defesa de uma supremacia 
negra, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ministro da igreja Batista, 
Martin Luther King Jr., defendia estratégias pacíficas que pudessem 
proporcionar uma convivência igualitária entre brancos e negros. 
Todavia, por mais que os Panteras Negras tenham buscado ser essen-
cialmente antirracistas (BLOOM, 2016), pregando a unidade e exal-
tando o orgulho racial característico da negritude, na década de 1970 
o FBI (Federal Bureau of Investigation) acusou a organização de fazer 
parte de um programa fascista, intolerante, separatista e racista que, por 
ameaçar a segurança nacional, deveria ser dissolvido. Tal investigação, 
somada a acusações de diversas participações de membros em crimes e 
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outros conflitos, levou ao esfriamento político-militante do movimento, 
em 1980. 

Dado o contexto histórico, ao criar o personagem Pantera Negra 
e, por conseguinte, toda a mitologia que o cerca, os artistas da Marvel 
Comics não apenas buscavam atender a demandas do mercado ao repre-
sentar uma comunidade étnica ainda sem representação nas histórias 
em quadrinhos, mas também trazer à discussão através das páginas as 
décadas de violência sofridas pelos norte-americanos descendentes de 
africanos. Em linhas gerais, ao mesmo tempo em que se desviava dos 
conflitos sociais da época nos Estados Unidos ao situar o herói no conti-
nente africano – na nação fictícia de Wakanda –, a editora o tornava 
precursor de outros que viriam a surgir tempos depois, como o Falcão, 
o primeiro super-herói americano negro1, em 1969, e Luke Cage, em 
1972. 

2. O caminho da pantera: das páginas para a tela

O Pantera Negra fez sua primeira aparição na revista “Fantastic Four 
#52” (“Quarteto Fantástico #52”), de julho de 1966, onde protagonizou 
uma história de aventura ao lado do Quarteto Fantástico, grupo criado 
em 1962 e já conhecido pelo público. Na trama, os heróis são convi-
dados a irem ao país africano fictício de Wakanda, onde travam uma 
batalha com o Pantera Negra. Isso porque, como líder e principal cabeça 
militar e política da nação, este via todos os super seres do mundo como 
potenciais ameaças ao país, e tinha como objetivo testar os poderes do 
quarteto. Conforme explica Robb (2017), ao testá-los, o Pantera espe-
rava tornar os sistemas de defesa wakandanos mais efetivos, uma vez 
que suas fronteiras eram inteiramente fechadas para o mundo exterior. 
Seu alter ego, o príncipe T’Challa, torna-se rei após a morte do pai pelas 
mãos do vilão Ulysses Klaw, em uma investida contra Wakanda em busca 
das reservas de Vibranium – um minério meteórico extremamente raro, 
valioso e praticamente indestrutível que permitiu um surpreendente 
avanço tecnológico à nação. 

A trama traz uma certa noção de progresso cara à Modernidade, 
visto que, ao pensar a modernidade em uma perspectiva mais distante 
da eurocêntrica, retrata uma modernidade sem teias (APPADURAI, 
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2011). Além disso, pode-se dizer que traz ainda uma referência ao impe-
rialismo, período histórico “passado” com clara alusão à exploração 
colonial das Américas e África, que traz reflexos no “presente” a essas 
populações. Ao assumir o manto do Pantera Negra, T’Challa é exposto 
a uma erva mística que potencializa sua força e agilidade, elevando suas 
habilidades a níveis super-humanos e tornando-o capaz de manter o 
legado dos Panteras ao proteger seu povo das ameaças externas. Como 
assinala Roach (2018), ao conhecer o Quarteto Fantástico, o herói decide 
que seus poderes devem ser colocados a serviço de toda a humanidade, 
e parte junto ao grupo rumo a Nova York para auxiliar em futuras 
missões. Entretanto, por mais que o contexto sócio-político estaduni-
dense, em especial a luta pelos direitos civis, tenha inspirado a criação 
do personagem, tal conjuntura não reverberou de forma efetiva nas HQs 
dos anos sessenta e setenta, visto que o herói partia em missões contra 
vilões sem ligações com os algozes da comunidade afro-americana ou 
mesmo enfrentava ameaças sobrenaturais e/ou alienígenas. Após passar 
a integrar a equipe dos Vingadores, em 1968, a Marvel alterou breve-
mente o nome do personagem para Leopardo Negro, numa clara tenta-
tiva de dissociá-lo do Partido Pantera Negra. Todavia, ainda em 1973, o 
nome original foi restaurado, e o Pantera ganhou uma história própria.

A série “Panther Rage”, escrita por Don McGregor e ilustrada pelo 
artista afro-americano Billy Graham, foi publicada por dois anos na 
revista “Jungle Action”, e refletia, segundo Roach (2018), o crescente 
interesse pelas raízes africanas e pela consciência negra no período, 
equilibrando a narrativa heroica com reflexões acerca do colonialismo e 
da democracia. O arco2 apresentava ainda um elenco totalmente negro, 
algo que não havia sido tentado até o momento nos quadrinhos de 
super-heróis. As inovações continuaram em um roteiro posterior, onde 
o Pantera Negra enfrentava a Klu Klux Klan, uma organização terrorista 
criada após a Guerra Civil norte-americana por supremacistas brancos, 
com o intuito de perseguir e promover ataques a afro-americanos. Entre-
tanto, a queda no número de vendas levou a editora a cancelar a Jungle 

2. O arco é um recurso dos quadrinhos que cumpre função similar aos capítulos nos livros. 
Ele é usado para delimitar as partes ou fases do trabalho de um determinado escritor em 
uma HQ (Nota da autora). 
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antes que a história chegasse ao fim, substituindo o título, em 1977, por 
uma nova trama do personagem comandada por Jack Kirby. O enredo 
mirabolante e extremamente distante do realismo contido nas páginas 
escritas por McGregor levou à curta duração da nova revista, e o Pantera 
manteve-se no firmamento Marvel apenas por meio de aparições espo-
rádicas durante as duas décadas seguintes. Tornando-se cada vez mais 
marginalizado, protagonizou duas minisséries, em 1988 e 1991, mas 
estas tentativas de revitalização do personagem também não levaram a 
nada substancial.

Durante a maior parte da década de noventa o herói se manteve 
praticamente esquecido e, conforme destaca Roach (2018), parecia que 
o Pantera não era mais tão relevante. Foi apenas em 1998, através da 
reintrodução do personagem como parte da linha de histórias para o 
público adulto da editora, Marvel Knights, que este voltou a fazer sucesso, 
em uma série aclamada pela crítica e publicada até 2003. De autoria do 
escritor Christopher Priest, o arco apresentava um T’Challa mais velho 
em um thriller político bem construído na selva urbana de Nova York. O 
novo arco também introduziu as Dora Milaje, uma equipe de mulheres 
guerreiras de todas as tribos de Wakanda que protegiam a família real. 
Escritas inicialmente pelo diretor de cinema Reginald Hudlin, entre os 
anos de 2005 e 2010, mais duas séries do personagem foram publicadas. 
Durante o período, T’Challa casou-se com a super-heroína Tempestade, 
parte da equipe dos X-Men, em uma trama que uniu os dois super-heróis 
africanos mais proeminentes da Marvel. Posteriormente, tornou-se 
membro dos Illuminati, um grupo secreto que reunia os mais poderosos 
e influentes da comunidade de heróis da editora. 

Já em 2016, o escritor e jornalista Ta-Nehisi Coates3 foi o autor do 
relançamento do título Black Panther, que acabou por se tornar um 
dos quadrinhos mais vendidos daquele ano. Howe (2013) explica que o 
sucesso da trama escrita pelo jornalista rendeu mais dois lançamentos 
posteriores, sendo Black Panther: World of Wakanda (2017), que explo-
rava outros heróis da nação africana; e Black Panther & The Crew (2017), 

3. Ta-Nehisi Coates foi correspondente nacional dos jornais The Atlantic e The New York 
Times, onde escreveu sobre questões culturais, políticas e sociais, principalmente em 
relação aos afro-americanos e à supremacia branca (Nota da autora). 
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uma narrativa ambientada no Harlem, Nova York. Com roteiros de 
Coates e Yona Harvey e ilustrações de Butch Guice, The Crew foi criada a 
partir de um evento envolvendo vários heróis ocorrido nas edições #7 e 
#8 de Black Panther (2016). A história aborda a investigação e os desdo-
bramentos da morte de uma ativista que morre sob custódia da polícia 
e, além de T’Challa, conta com participações de outros heróis e heroínas 
da editora, como Tempestade e Luke Cage. Todavia, após apenas seis 
edições ambos os títulos foram cancelados devido o baixo número de 
vendas. 

Ainda em 2016, o Pantera ingressou no Universo Cinematográfico 
Marvel (MCU) aparecendo no filme Capitão América: Guerra Civil, 
trazendo o ator Chadwick Boseman como o príncipe de Wakanda. Na 
trama, dois dos mais populares heróis da atualidade, Capitão América e 
Homem de Ferro, discordam sobre o futuro da equipe dos Vingadores 
e passam a lutar entre si, dividindo o grupo. Entretanto, diferentemente 
dos demais envolvidos, o Pantera transita entre os dois lados, lutando 
por seus próprios motivos e sem se submeter a nenhum líder branco. 
O sucesso nas telas fez com que o personagem alcançasse um novo 
patamar dentro do Universo Marvel, tornando-se, em 2018, o primeiro 
super-herói negro da história a protagonizar um filme solo4. Na trama, 
o herói tem de lidar com os desdobramentos da morte de seu pai, o rei 
T’Chaka, durante os eventos ocorridos no filme de 2016, e, assim como 
nos quadrinhos, após assumir o trono, o agora rei T’Challa enfrenta os 
problemas causados pelo vilão Ulysses Klaw e pela posterior aparição 
de seu primo, Erik Killmonger, que surge para reivindicar o trono de 
Wakanda. O conflito entre os dois personagens principais é fortemente 
marcado pelo contexto em que se inserem, visto que, enquanto T’Challa 
cresceu em Wakanda – que se manteve fora do alcance dos colonizadores 
–, Killmonger vivenciou a realidade do ser negro nos EUA, enfrentando 
a pobreza, o racismo e a consequente marginalização. Como apontam 
Gomes, Carvalho e Costa (2019), 

4. “Blade: O Caçador de Vampiros”, criado por Marv Wolfman e Gene Colan, já havia 
protagonizado três filmes nos anos de 1998, 2002 e 2004. Entretanto, apesar de fazer parte 
do firmamento Marvel, o personagem não é considerado um super-herói. (Nota da autora).
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Tendo em vista que Wakanda não passou pelo processo de coloniza-
ção, ao contrário do restante dos países africanos, a nação não teve, 
portanto, seus recursos naturais explorados para gerar lucro para a 
Europa, não foram colonizados e colocados em condição de subal-
ternidade em relação aos países europeus e nem participaram do 
processo de escravização e de diáspora. Já Killmonger vivenciou a 
experiência de ser um negro diaspórico nos EUA, tendo, dessa for-
ma, uma busca pela sua ancestralidade, enfrentando as situações de 
pobreza, racismo e violência originadas do processo de escravização. 
(GOMES, CARVALHO E COSTA, 2019, p.3).

Para Wenna e Curi (2018, p.5), a construção narrativa do longa, 
“fortemente voltada ao empoderamento e ao orgulho dos povos de 
origem africana”, consolidou a produção como um importante marco 
na indústria cinematográfica do gênero de super-heróis, fato salien-
tado pelas sete indicações de Pantera Negra (Ryan Coogler, 2018) ao 
Oscar, incluindo a de “Melhor Filme”. As vitórias alcançadas fizeram 
história ao tornar Ruth E. Carter a primeira mulher negra a vencer na 
categoria de “Melhor Figurino” e Hannah Beachler a primeira mulher 
negra indicada e vencedora no quesito “Design de Produção”. O filme 
também foi premiado por “Melhor Trilha Sonora Original” que, sob o 
comando do compositor sueco Ludwig Göransson, mesclou ritmos afri-
canos, elementos da black music americana e trilhas características do 
gênero. Artistas africanos como o malinês Amadou Bagayoko e o sene-
galês Baaba Maal contribuíram para com a composição, assim como um 
coral de quarenta pessoas cantando em Xhosa, um dos idiomas oficiais 
da África do Sul. Para além disso, o rapper americano Kendrick Lamar 
atuou como curador de uma trilha paralela, que trouxe artistas como 
SZA, Schoolboy Q, 2 Chainz e o rapper sul-africano Saudi.

Em Pantera Negra (2018), o protagonismo negro vai muito além do 
personagem que dá nome à trama, contando ainda com um elenco e 
equipe de produção majoritariamente negros, sendo o diretor e rotei-
rista Ryan Coogler, o roteirista Joe Robert Cole, os atores Michael B. 
Jordan (Erik Killmonger), Forest Whitaker (Zuri), Chadwick Boseman 
(T’Challa) e as atrizes Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), 
Letitia Wright (Shuri) e Angela Bassett (Ramonda) alguns destaques. 
Fortemente baseada nas histórias em quadrinhos, em especial nos 
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enredos criados por Cristopher Priest e Ta-Nehisi Coates, a produção 
suscitou inúmeras discussões acerca do impacto sociocultural empreen-
dido pela narrativa e seus personagens, fazendo com que a conjuntura 
americana dos negros e o aspecto de representatividade se tornassem 
pauta não apenas de críticos, jornalistas e pesquisadores, mas também 
da sociedade em geral. Ainda conforme Gomes, Carvalho e Costa 
(2019, p. 4), para além da reflexão sobre a conjuntura no território esta-
dunidense, “o filme também serve como um disparador de uma leitura 
crítica da realidade das vivências negras em África e remanescentes da 
diáspora, trazendo consigo a discussão da marginalização, pobreza e a 
violência imposta a esses corpos”, de modo a “reescrever a História de 
negras e negros em África em diferentes temporalidades”. Desse modo, 
torna-se possível argumentar que o esforço empreendido para a criação 
do Pantera Negra foi, em certa medida, uma tentativa de ultrapassar a 
discriminação, evitar estereótipos e a intolerância na cultura de quadri-
nhos. 

3. Wakanda forever: o lar do Pantera Negra

A discussão em relação às condições em que o indivíduo africano 
poderia tornar-se consciente de si, deixando de prestar contas a qual-
quer um que não a si mesmo, levou ao embate de duas formas de histo-
ricismo, sendo o afro-radicalismo e o nativismo, apontadas por Mbembe 
(2019, s/p) como um dos principais fatores que “impediram o desen-
volvimento completo de concepções que poderiam ter contribuído 
para explicar o sentido do passado e do presente africanos através de 
uma referência ao futuro”. A primeira, que se apresentou como demo-
crática e progressista, serviu-se de categorias marxistas e nacionalistas 
num esforço para construir um imaginário cultural e político em que a 
emancipação, a autonomia e a resistência figurariam como o principal 
- ou mesmo único - critério capaz de determinar o que seria ou não 
um discurso africano autêntico (MBEMBE, 2019). Já a segunda, que 
consiste no peso da metafísica da diferença, se desenvolveu através da 
ênfase na condição nativa, perpetuando a ideia de que a pertença à raça 
negra configuraria uma identidade africana única. 
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Ambas as correntes se fundamentariam em três acontecimentos histó-
ricos, sendo a escravatura, a colonização e o apartheid, a fim de conferir 
autoridade a elementos simbólicos relacionados a um imaginário cole-
tivo africano permeado de significados canônicos. Observando-se as 
subjetividades individuais, em um primeiro nível tais acontecimentos 
teriam levado o eu africano a alienar-se de si mesmo, ocasionando a 
perda de familiaridade do eu a ponto do sujeito ser relegado a uma 
condição de objeto. O último nível estaria relacionado à ideia de degra-
dação histórica, onde a escravatura, a colonização e o apartheid teriam 
tanto humilhado o sujeito africano quanto o designado a um espaço de 
morte social marcado pela negação da dignidade (não-existência). 

Tendo em vista tais apontamentos, é possível discutir o papel não 
apenas do personagem Pantera Negra, mas principalmente de seu espaço 
de origem, Wakanda, como um meio de reapropriação do discurso do 
sujeito africano. Argumentando em relação à relevância da represen-
tação negra em si mesma, em seu ensaio intitulado And All Our Past 
Decades Have Seen Revolutions, Rebecca Wanzo (2018) afirma que se 
reconhecemos que a representação negra é frequentemente ferramenta 
em uma supremacia branca, parte do desenvolvimento do personagem 
ao longo dos anos ilustra, de certo modo, uma série de tentativas de se 
transformar uma fantasia branca de negritude em um herói negro que 
se aproximasse da realidade dos que buscava representar. Situado no 
continente africano, Wakanda é um país totalmente independente de 
outros países, reconhecido por resistir aos esforços colonizadores das 
potências europeias que se apropriaram do território e dos recursos 
africanos. Como consequência, livre do julgo da colonização, a nação 
manteve sua evolução cultural inalterada, preservando suas especifici-
dades ancestrais ao mesmo tempo em que utilizou a tecnologia propi-
ciada pelo Vibranium para prosperar, esforço que, em comparação, faz 
as demais nações parecerem extremamente primitivas. 

Gomes, Carvalho e Costa (2019) chamam a atenção para o gesto de 
protesto e especulação que o desenvolvimento hiperbólico da ciência e 
tecnologia de Wakanda parece apontar, possibilitando que a narrativa 
ficcional – tanto nos quadrinhos como na produção cinematográfica –, 
questione “a contribuição de pessoas negras africanas para o desenvol-



165WAKANDA FOREVER

vimento da ciência, ao mesmo passo em que pode dar continuidade a 
noção contraproducente de que tal possibilidade só é passível ao aconte-
cimento em universo ficcional” (2019, p. 7). Todavia, as discussões anco-
radas em um contexto de realidade e através de comprovações históricas, 
como “os movimentos teóricos decoloniais e de revisão da ciência com 
base na luta antirracista”, apontam “a existência de tal saber científico 
produzido em África sem interferência direta dos europeus” (2019, p. 
6 e 7), ou, de outro modo, a sobrevivência destes saberes ao processo 
de apagamento promovido pelo eurocentrismo.  Para além disso, nas 
obras, o ocidente aparece como dotado apenas do desejo de explorar 
e espoliar as terras wakandanas, sendo ainda porta-voz do racismo, da 
intolerância e da discriminação. De certo modo, é possível apontar que, 
mesmo que em um primeiro momento Wakanda tenha sido concebida 
mesclando ideologias ocidentais estereotipadas sobre nações africanas 
- como um espaço primitivo e distante do desenvolvimento do resto 
do mundo, mesmo tendo em vista seu notável avanço tecnológico -, as 
narrativas atuais centralizam o espaço ancestral do herói como gerador 
de novas realidades, fazendo frente aos processos de apagamento e 
servindo como sujeito passível de análise.

Como uma sociedade ficcional que não pode nunca ser comprada 
ou escravizada, Wakanda propõe-se ainda a representar parte do conti-
nente africano, tornando possível o reconhecimento desta como um 
ponto de interseção entre uma na heterotopia e uma utopia na contem-
poraneidade, visto que se trata de um lugar fictício, mas que contém 
traços do real, como uma fenda temporal. Num esforço para diferenciar 
utopias e heterotopias, Michael Foucault (1984) esclarece que as utopias 
são imaginários inexistentes, lugares sem lugar real que tendem a conter 
sociedades aperfeiçoadas ou, contrariamente, espaços fundamental-
mente irreais. As heterotopias, por sua vez, se apresentariam como 
utopias em lugares existentes e efetivos, com regras de entrada e saída 
e modos de se relacionar próprios. Os espaços heterotópicos conteriam 
assim posicionamentos reais, podendo ser representados, contestados 
e invertidos no interior da cultura. De outro modo, são lugares fora de 
todos os demais lugares, entretanto, localizáveis, e que fomentam outras 
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possibilidades de existência. Partindo destas perspectivas, Damasceno 
(2017) argumenta que 

[...] o espaço ancestral do Pantera Negra constitui-se como “hetero-
topia”, o dito “espaço diferente”, isolado, cercado e protegido, mas ao 
mesmo tempo múltiplo, o lugar do outro que se distingue de outros 
espaços. Mas que, mesmo se tratando de um espaço ficcional, se apro-
xima de lugares reais já existentes. (DAMASCENO, 2017, p.15). 

O teórico elabora o conceito de heterotopia a fim de ilustrar como o 
espaço do “Outro” foi esquecido pela cultura ocidental, tendo em vista 
que a palavra tem origem no prefixo heteros (do grego, diferente), que 
está ligado à palavra alter (o outro). Já topia representa espaço, caracte-
rizando a heterotopia como “o espaço do outro”. Retomando Foucault, 
destaca-se que a sociedade em si produz heterotopias, uma vez que, em 
busca do universal, a racionalidade ocidental afastou o outro pela busca 
do espaço do mesmo e, nestes espaços, estariam contidas as tensões 
e conflitos que se exercem pelas relações de poder de uma sociedade 
determinada. Ainda segundo Gomes, Carvalho e Costa (2019, p. 4 e 
5), “a imagem de Wakanda exige uma ruptura do pensamento linear e 
cronológico do tempo para existir enquanto ideia, para pensar outros 
passados e futuros possíveis”, de modo que, mais do que ocupar um 
espaço em sua ficcionalidade, a nação pode ainda ser encarada como 
uma utopia, “que subverte sentidos da leitura de uma realidade dada 
(em nosso tempo passado)”. Para os autores, a nação fictícia

[...] traz, em seu texto, reverberações que possibilitam o pensamento 
acerca do passado, futuro e presente de Áfricas, como forma de recu-
perar traços que foram deixados para trás, modificar nossas ações no 
presente e promover dinâmicas para que possamos vir a “presenciar” 
o futuro no qual Wakanda, em partes, se localiza (GOMES, CARVA-
LHO E COSTA, 2019, p. 5).

Neste sentido, Gianni Vattimo (1990), em um esforço para compre-
ender o percurso da utopia à heterotopia, argumenta que não é possível 
apartar uma da outra, pois apenas através da perda da realidade é que 
a liberdade e a emancipação seriam possíveis, à medida que minorias 
se tornam capazes de produzir discursos de si. Nas palavras do autor, 
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“se professo meu sistema de valores religiosos, éticos, políticos, étnicos 
neste mundo de culturas plurais, terei também uma aguda consciência 
da historicidade, contingência e limitação de todos estes sistemas, 
começando pelo meu” (VATTIMO, 1990, p. 85), o que tornaria a utopia 
possível apenas desenvolvendo-se como heterotopia. Partindo desse 
pressuposto, torna-se evidente na sociedade a presença de um espaço 
marginalizado e inconstante, o espaço outro ou o outro espaço, como 
o originário do pensamento racial europeu que teria coberto a África 
com um manto de invisibilidade (MBEMBE, 2014). Ao compreender 
Wakanda também como essencialmente heterotópica, confere-se visi-
bilidade a indivíduos e fenômenos subjugados por leituras universali-
zantes, questionando no espaço outro a real conjuntura do continente 
africano. 

Como espaço heterotópico, a nação wakandana é um espaço de 
justaposição, com fronteiras firmemente fechadas ao mundo exterior, 
não partilhando descobertas ou se deixando influenciar por ideolo-
gias externas. Assim como o espaço, as temporalidades que o cercam 
também podem ser pensadas de forma justaposta, ao levarmos em 
consideração a separação promovida – de forma mais clara na produção 
audiovisual – entre a nação e as demais, vizinhas do próprio continente 
africano. As relações com os demais espaços se dão em termos especí-
ficos, onde o Pantera Negra, líder político e militar da nação, dita quem 
é ou não bem-vindo dentro de suas fronteiras, o que, nas tramas dos 
quadrinhos, é fortemente influenciado pelas experiências que o perso-
nagem vivencia fora dos limites de Wakanda, como nos subúrbios esta-
dunidenses. Despido da nobreza, sofre violências e ameaças como qual-
quer outro afro-americano, o que cria uma interessante fenda temporal 
a ser observada no contexto discutido. A alusão à fronteira parece aqui 
simbolizar não apenas um isolamento da nação frente o resto do mundo, 
mas também a possibilidade de criação de regras de conduta e relações 
próprias, onde, para ter acesso a tal espaço heterotópico, o indivíduo 
teria que se submeter a regras e rituais específicos.

Como explica Damasceno (2017, p. 16), “as heterotopias presumem 
um sistema de entrada e saída, abertura e fechamento que, simultane-
amente, as isola e as torna penetráveis”. Retomando Foucault (1984, p. 
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20), presume-se a existência de “lugares que se opõe a todos os outros, 
destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los”, 
o que constituiria Wakanda como um lugar do outro diferenciado, um 
contra espaço com cultura própria, destinado a vivências fugidias e que 
não se encaixa em modelos pré-existentes. Deste modo, é possível pensar 
o território wakandano como um condutor e constituidor de alteridade 
e identidade. Como destacam Gomes, Carvalho e Costa (2019, p. 7) 
em sua análise do filme Pantera Negra (2018), o universo de Wakanda 
“se mostra um texto rico em possibilidades de interpretação as quais 
promovem críticas acerca de nossa realidade que vão além das expressas 
de forma explícita no objeto”. 

4. Afrofuturismo: o projeto Wakanda

Embora Wakanda seja um país fictício, é possível estabelecer cone-
xões com lugares existentes, como o reino de Axum, o que contribui para 
o pressuposto de que a mesma seria uma heterotopia. Na obra História 
Geral da África II: África Antiga (2010), o autor F. Anfray argumenta que 
a civilização axumita seria um dos maiores impérios do mundo tendo 
como base fontes diversas: dos escritos de Plínio à cronistas árabes 
(como Ibn Hischa e Ibn Hawkal), bem como documentações fornecidas 
pela epigrafia local e material arqueológico reunido ao longo dos anos. 
Para o autor, a raiz africana de Axum configura-se como um aspecto 
peculiar, tendo em vista a singularidade de suas conquistas materiais 
descobertas pela arqueologia. Repletos de similaridades para com a 
nação wakandana, os axumitas também teriam na ancestralidade e na 
espiritualidade suas bases, desde a memória e devoção aos antepassados 
à honra a uma divindade dinástica e tribal específica5. 

Para Damasceno (2017), a discussão proposta por Anfray, somada 
aos estudos arqueológicos axumitas, suscita a hipótese de que Wakanda 
seria, de certo modo, a personificação moderna de Axum. Nas palavras 
da autora, “é na ficção de quadrinhos que Wakanda assume e representa 

5. Em Pantera Negra os wakandanos cultuam a deusa pantera Bast, a qual teria guiado 
o caminho do primeiro guerreiro a receber as dádivas da Erva Coração, que o conferiu 
habilidades para proteger Wakanda. 
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o potencial cultural, econômico e político africano, de maneira tal que, 
reflete, rememora e evoca o reconhecimento desses lugares fora de todos 
os lugares” (DAMASCENO, 2017, p.17), lançando um olhar ao que está 
posto e ao que deveria ser e desmistificando contemporaneamente a 
imagem de subalternidade dos negros ao colocar-se como sujeito de 
análise e possibilitar novas formas de escritas de si ao referido grupo 
racial. Torna-se possível ainda falar de Wakanda como um espaço que 
representaria um projeto moderno de país, ou uma África do futuro, 
um esforço afrofuturista. Gomes, Carvalho e Costa (2019, p. 7), ainda 
em sua análise sobre a produção audiovisual lançada em 2018, destacam 
que “os tensionamentos de temporalidades, as narrativas históricas 
sobre ciência e tecnologia na presença de corpos negros [...], nos guiam 
a pensar o filme para além de si, através de sua ligação com o conceito 
de afrofuturismo”. 

Conforme explica Luiza Brasil (2015), o Afrofuturismo é um movi-
mento pluridisciplinar essencialmente artístico, que promove a inter-
seção encontro entre a história (em especial o resgate da mitologia e 
cosmologias africanas) e a tecnologia, na figura da ciência e do novo e 
inexplorado. O movimento teve início também na década de 60, e um 
de seus pioneiros foi o poeta e compositor de jazz Herman Poole Blout, 
conhecido na cena como Sun Ra, que definia a conexão com o passado, o 
místico e o primitivo um dos principais tópicos afrofuturistas. Contudo, 
apenas na década de noventa é que o Afrofuturismo se tornou um movi-
mento cultural, alcançando popularidade através da obra Black To The 
Future: ficção científica e cybercultura do século XX a serviço de uma 
apropriação imaginária da experiência e da identidade negra, do escritor 
americano Mark Dery, que questionava a ausência de autores negros na 
literatura de ficção científica nos norte-americana. 

O cenário pós-colonial, em especial no período entre o fim das 
guerras civis na África e a reconstrução dos territórios atingidos, 
suscitou a reflexão por artistas africanos acerca da importância da erra-
dicação da imagem pejorativa do (a) negro (a), frequentemente retratada 
nas produções cinematográficas hollywoodianas, contribuindo para 
o reforço e propagação de estereótipos acerca da negritude (BRASIL, 
2015). O Afrofuturismo se propõe, em suma, a criar narrativas que 
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alçam homens e mulheres negros ao protagonismo de suas próprias 
histórias, mesclando fantasia, tecnologia e referências africanas pré-
-diáspora, recorrendo, de maneira simultânea, à ancestralidade e a um 
projeto de futuro. Nas palavras de Freitas (2018, s/p), “é um movimento 
que abrange diversas narrativas de ficção especulativa – aquela que se 
propõe a especular sobre o futuro ou o passado -, sempre da perspectiva 
negra, tanto africana quanto diaspórica”. No âmbito fictício, é possível 
aproximar Wakanda a um projeto de futuro, contudo, ao voltarmos o 
olhar à outras temporalidades, criam-se tensionamentos entre a nação e 
as demais que a cercam no próprio continente africano, visto que apenas 
ela seria tida como um modelo ideal da união entre a ancestralidade e o 
avanço tecnológico. 

Por mais que o termo “Afrofuturismo” tenha sido utilizado pela 
primeira vez pelo teórico Mark Dery (um homem branco), em linhas 
gerais, a ideia seria romper com a lógica ocidental europeia, trazendo 
uma visão afrocentrada e livre de estereótipos tipicamente ociden-
talizados a respeito do negro às produções. Os esforços afrofuturistas 
simbolizam uma necessidade de projetar futuros onde a conjuntura 
negra seja levada em consideração, colocando os indivíduos em um 
escopo presente e atuante. Contudo, ao mesmo tempo em que traçam 
possibilidades para a negritude, as construções também evocam um 
olhar ao passado, revisitando a história a fim de fazer com que fazer com 
que negros e negras percebam que possuem uma narrativa ancestral, 
diferente do mostrado nos livros de história (KABRAL, 2018). Ainda 
segundo Freitas (2018), o potencial do movimento estaria em articular e 
apropriar-se dos movimentos temporais do passado e futuro para sugerir 
uma subversão da forma de pensar, fortemente focada na branquitude, o 
que, em suma, resulta em uma maneira de refletir sobre e poder criticar 
o tempo presente. 

Através dos esforços empreendidos neste artigo, tem-se como obje-
tivo central levantar questionamentos acerca do papel do personagem 
Pantera Negra e de seu espaço ancestral na conjuntura africana. Para 
além disso, voltamos o olhar para a forma como estes contribuem para 
reapresentar (ou representar) o continente africano e desmistificar 
concepções ocidentais eurocêntricas acerca do ser negro, pensando 
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as temporalidades presentes neste fenômeno. Em outras palavras, a 
nação de Wakanda suscita a readequação de um imaginário distorcido 
acerca da negritude ao tematizar e alçar o africano ao protagonismo, 
salientando a importância de se produzir narrativas de si em oposição 
a qualquer tipo de julgo, apagamento ou exploração. Para além disso, 
ao avistar a concepção de heterotopia, aliada às considerações acerca 
do que caracteriza o movimento afrofuturista, é possível tematizar por 
meio do território wakandano a presença de um espaço marginalizado 
e inconstante, o espaço outro ou o outro espaço, levantando questiona-
mentos acerca do que é e para quem se destina Wakanda como um lugar 
em si mesmo. 
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