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Pesquisa em Arte, Audiovisual e 
Performances
Lara Lima Satler (org.)

APRESENTAÇÃO

É com imenso prazer que trazemos o resultado desta publicação, o livro 
Pesquisa em Arte, Audiovisual e Performances. Fruto de uma chamada pú-
blica divulgada nacionalmente, o conteúdo selecionado parte dos estudos 
realizados dentro do Programa de Pós-Graduação em Performances Cul-
turais e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, ambos na Uni-
versidade Federal de Goiás para dialogar com pesquisas que relacionem os 
Estudos da Performance e o cinema, o audiovisual e as mediações perfor-
máticas da cultura. 

O livro é digital e com conteúdo open access tem como objetivo reunir 
textos oriundos de investigações que dialoguem com os temas, possibili-
tando construir redes nacionais e internacionais de pesquisa; e construir 
bibliografia em formato de publicação open access para utilização em dis-
ciplinas de Programas de Pós-Graduação cujos interesses investigativos gi-
rem em torno dos temas apresentados.

Boa leitura! 

Organizadora

Dra. Lara Lima Satler



Prefácio
Cleomar Rocha

O campo da pesquisa, é, em si, uma jornada tão instigante quanto inces-
sante. A aplicação do método científico nas diversas áreas de conhecimento 
resultou, e ainda resulta, na etapa mais profícua do desenvolvimento huma-
no, duplicando sua estimativa de vida e tornando o conhecimento um lastro 
coletivo, na exata medida em que se organiza cumulativamente, se lastreia 
com a formação de mestres e doutores e se consolida na prática de sua vali-
dação por pares, tendo os eventos e publicações científicas como meios.

A chamada pública que resultou neste livro é bom exemplo de como se 
move esse fértil terreno, regado à perspicácia e determinação da experiên-
cia da ciência, enquanto modelo de desenvolvimento.  O livro Pesquisa em 
Arte, Audiovisual e Performance, organizado pela profa. Dra. Lara Lima Sa-
tler, reúne relatos de pesquisa em três campos tão próximos quanto lastrea-
dos pela subjetividade: os universos e pluriversos da Arte, do Audiovisual e 
das Performances. 

As práticas culturais, tais quais o método científico, legitimam as ver-
tentes, abordagens e resultados reunidos nesta publicação, que antes de 
encerrar discussões de suas áreas específicas, as abrem, como condores a 
sobrevoar os picos andinos. Mas ao contrário da metáfora, o que se vê são 
lampejos de luzes ao invés de sombras projetadas no chão coberto de neve. 
Esses lampejos, claros sinais sinápticos, são também performances em 
uma cultura científica posta em prática. 

A imaterialidade desses objetos de estudo, localizados nas artes, no au-
diovisual e nas performances, é esgarçada no conjunto de oito textos, que 
percorrem as práticas de uma cultura geo e temporalmente localizadas, 
ainda que o espaço-tempo não seja capaz de circunscrevê-la por completo. 



Os desdobramentos no ciberespaço, nas mentes e na própria cultura, lança 
a visada a espaços e tempos distintos, de modo que a sincronia seja devedo-
ra da diacronia, como nossos olhares são devedores de todos os olhares que 
impregnam e constituem o nosso olhar contemporâneo. 

Seja na web, na propaganda, na religião, em casamentos e mesmo em 
sofás abandonados no espaço urbano, as práticas socioculturais se entrela-
çam com a performatividade de um tempo, colorido por todos os tempos, 
inclusive com o que há de vir, pintado com as cores de um futuro inventado, 
que se torna caminho a cada passo. É justamente nesse esforço de entre-
laçar que a organizadora do livro exerce sua expertise de tecelã: tecendo 
textos e contextos, vozes e falas, em campos tão amplos quanto quer que 
percorram seus ecos. 

E nesse tecido de pesquisa e linguagens, a trama sagaz dos pesquisado-
res traça o padrão exibido ao longo deste livro, de origens múltiplas, de nor-
te a sul do país, em uma coloração também de subjetividades, com traços 
definidos pela prática de pesquisa. O padrão resultante não poderia ser ou-
tro: rico, instigante e, inquestionavelmente, incessante em seus desdobra-
mentos. Deleitemo-nos com a leitura.
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Para pesquisar cinema e audiovisual
Lara Lima Satler (UFG)1

RESUMO

Diante das dificuldades que jovens pesquisadores apresentam em seus 
trabalhos de iniciação científica, de conclusão de curso na graduação, 
dissertações e teses na pós-graduação, este texto se justifica por iniciar o 
debate sobre alguns caminhos teórico-metodológicos para investigar o ci-
nema e o audiovisual. Objetiva-se discutir marcos conceituais para definir 
os rumos procedimentais (os métodos e as técnicas) de uma pesquisa. Por 
meio da pesquisa bibliográfica como procedimento metodológico, preten-
de-se contribuir com pesquisas que elejam o como campo de investigação o 
diálogo com o cinema e o audiovisual. 

Palavras-chave: pesquisa; cinema; audiovisual

1. Sinalizando os caminhos 

Diante das dificuldades que jovens pesquisadores apresentam em seus 
trabalhos de iniciação científica, de conclusão de curso na graduação, 
dissertações e teses na pós-graduação, este texto se justifica por debater 
sobre alguns caminhos teórico-metodológicos para investigar o cinema e 
o audiovisual. 

1 Pós-Doutorado em Estudos Culturais, no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutorado em Arte e Cultura Visual  
(PPGACV/ FAV / UFG). Professora do Programa de Pós-Graduação em Performances Cultu-
rais (PPGIPC) e Comunicação (PPGCOM), atuando com os seguintes temas: Mediações Cultu-
rais, Cinema e Vídeo em Streaming.



10Lara Lima Satler (UFG)

Mas por que cinema e audiovisual? Em termos introdutórios, o cine-
ma é simultaneamente arte em movimento e referência fundante para o 
audiovisual do tempo presente (MACHADO, 1997, 2004). E, apesar de um 
conceito guarda-chuva, como é o audiovisual, provocar debates sobre sua 
fragilidade epistemológica e perda da especificidade de cada linguagem 
(LYRA, 2005), seu emprego na nomeação de disciplinas (Produção Audio-
visual), cursos superiores (Cinema e Audiovisual), agências governamen-
tais (Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura) e associações de 
ensino e pesquisa (Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovi-
sual  – SOCINE – e Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual – 
FORCINE) tornam-no difundido, o que implica em uma ampliação e uso 
generalizado na pesquisa acadêmica. 

Assim, discutir os possíveis caminhos para uma investigação em cinema 
e audiovisual se justifica ainda por acrescentar elementos para a produção 
científica na área. Segundo Duarte e Barros (2005), já na construção de um 
projeto, as investigações no campo da Comunicação tomam de empréstimo 
concepções e procedimentos de outras áreas, requerendo contínuos arran-
jos e acomodações. Isso se deve ao fato de que a pós-graduação na área, seg-
mento fomentador de pesquisas, datar de relativo caráter neófito no Brasil.   

No caso das pesquisas em cinema e audiovisual, há ainda outro fator a 
ser observado: desde 2006, na proposta aprovada das Diretrizes Curricula-
res para os Cursos Superiores de Cinema e Audiovisual, há o seu desmem-
bramento da Comunicação Social (BRASIL, 2006). Apesar disso, nos cursos 
de graduação de Jornalismo, Relações Públicas e Comunicação Social - Pu-
blicidade e Propaganda são continuamente oferecidas disciplinas em cine-
ma e audiovisual, fomentando o interesse investigativo entre os discentes, 
o qual se estende à pós-graduação. 

Dado ao recente desmembramento na graduação, os programas de pós-
-graduação em Comunicação se mantém abarcando tais estudos em suas 
linhas de pesquisa, ocorrendo o mesmo com as associações de pesquisa, 
como a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comu-
nicação (Compós) e a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação (Intercom). Há ainda nos próprios cursos de Cinema e 
Audiovisual, bem como em cursos na área de Humanas e Sociais Aplica-
das, em geral, seja na graduação ou pós, um crescente interesse por inves-
tigar sobre imagens e mídias visuais, que do ponto de vista sensorial são 
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mais mistas do que o termo visual sugere, pois envolve os outros sentidos  
(MITCHELL, 2009).

É neste contexto de ambiguidade e transição, que, nos livros organiza-
dos sobre teorias e antologias metodológicas do campo da Comunicação, 
há o debate acerca tanto da imagem cinematográfica quanto audiovisual, 
mas se nota uma necessidade de maior proporção às demandas investiga-
tivas. Isto é, se o interesse investigativo é crescente, é premente ampliar as 
discussões acerca de procedimentos e prismas de pesquisa que auxiliem as 
análises que tenham o cinema e o audiovisual como enfoque.   

Este texto não se destina a tratar de todas as formas de investigação em 
cinema e audiovisual. Pesquisas cujo produto final conjugam ao relatório 
uma produção cinematográfica ou audiovisual não estão no escopo des-
ta reflexão. As características de uma pesquisa envolvendo uma produção 
técnica, tecnológica ou poética em cinema e audiovisual exigem um exame 
exclusivo, uma vez que se trata de um tema que fomenta muitos questiona-
mentos por parte daqueles que se debruçam sobre tal formato investigativo. 
Por isso, aguarde, caro/a leitor/a, um próximo texto restrito a este recorte. 

Este artigo adota a pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005) como proce-
dimento metodológico para a identificação e seleção de informações biblio-
gráficas e documentais, bem como anotação e fichamento das referências 
que fundamentam a revisão de literatura e a argumentação construída. 
Finalmente, é preciso elucidar que as sinalizações dos caminhos teórico-
-metodológicos expostos estão baseadas nos interesses e experiências in-
vestigativas da autora.  

2. Marcos conceituais e rumos procedimentais 

“Qual metodologia adotar no meu projeto? Você me orienta a fazer uma 
análise fílmica?” Costumeiramente, ouve-se essas perguntas mesmo antes 
do objeto de estudo estar precisamente definido. Em muitos casos, elas tra-
duzem uma relação axiomática com os métodos e as técnicas, ou seja, par-
te-se do pressuposto de que procedimentos metodológicos estão prontos 
para que sejam aplicados e que a pesquisa deve-se adequar a eles. Pergun-
ta-se: tomar um método e uma técnica, como algo dado e acabado, não é o 
mesmo que fazer uso instrumental deles, evitando construir um percurso 
investigativo mais adequado ao tema a que se propõe investigar? 
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Lopes (1999) adverte quanto ao equívoco de tomar os métodos como re-
ceituários em uma pesquisa, ou seja, sem questioná-los, sem duvidar de 
suas adequações ao tema e objeto de estudo, nem realizar apropriações 
necessárias. Neste sentido, as opções metodológicas “são epistemológicas, 
teóricas, técnicas” (LOPES, 1999, p. 87), por isso, sugere a perspectiva re-
flexiva da prática da metodologia, ou seja, a contínua reflexão sobre o que 
se está fazendo na pesquisa. E antes de adotar uma metodologia, é preciso 
construir um caminho para entender o tema. Nesta direção, o texto não 
pretende ser tomado como uma prescrição a ser seguida e, mesmo que se 
apresente em formato de passos, este foi apenas um modo de sistematizar 
o pensamento para apresentá-lo organizadamente. 

2.1 A escolha do tema – consideração ao repertório 
adquirido

Assim, antes de definir previamente as estratégias metodológicas de 
análise do cinema e audiovisual, faz-se necessário revisar contínua e pro-
cessualmente os itens do esboço da pesquisa, chamado de projeto. Barros 
e Junqueira (2005) afirmam a escolha do tema como o primeiro passo para 
elaboração de uma investigação, sugerindo a afinidade como ponto de par-
tida para sua eleição. 

Sugere-se para esta definição temática a técnica de visualização de inte-
resses: um exercício de retrospectiva de disciplinas, conteúdos, leituras e 
repertórios em cinema e audiovisual mais instigantes com os quais se teve 
contato. A técnica consiste em anotar em papel ou outro suporte, a fim de 
facilitar a visualização, os nomes de disciplinas ou conteúdos mais insti-
gantes estudados durante a graduação/ Pós-graduação/ cursos livres, etc. 
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Figura 1: Técnica proposta aplicada 

Fonte: Fotografia da autora (2019).

Figura 2: Técnica proposta aplicada 

Fonte: Fotografia da autora (2019).

Nas figuras 1 e 2, é possível conferir a técnica aplicada. Orienta-se que, 
em um primeiro momento, liste-se o que se possui de repertório em termos 
de disciplinas e cursos (primeira coluna), produções de interesse tais como 
filmes, séries, clipes, etc. (segunda coluna) e temas instigantes envolven-
do o cinema e o audiovisual (terceira coluna). No segundo momento, pro-
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põe-se destacar (com marca-texto, estrela, grifo, etc.) nestas três colunas 
os itens que mais emergem como interesse pessoal – seja objetivando um 
aprofundamento para se atuar profissionalmente e/ou artisticamente, seja 
para satisfazer a vontade de conhecer. 

Por último, sugere-se eleger níveis de prioridades entre esses interesses 
e a construção de aproximações entre estes por meio do esforço de elabo-
ração de um ou mais temas, que serão aperfeiçoados como será tratado a 
frente. O objetivo da técnica é valorizar os interesses pessoais de investi-
gação e simultaneamente observar o repertório de cada um, uma vez que 
isso amplia o prazer de pesquisar.  Se o cinema e o audiovisual é uma área 
de interesse, o tema pode emergir daquilo que já se estudou, viu e leu em 
disciplinas que trataram destes assuntos. 

2.2 Refinamento do tema – observação às fontes

Orienta-se, que dessa primeira seleção de interesses temáticos siga-se à 
próxima etapa. Booth, Colomb e Williams (2005) propõem partir de uma 
área ou do cruzamento de algumas2 temáticas de interesse para, em segui-
da, avaliar quais delas têm suficientes fontes. Mas como refinar um tema? 
Para a especificação do tema, faz-se necessário a adoção da pesquisa biblio-
gráfica a fim de estabelecer o diálogo com outras pesquisas (STUMPF, 2005). 

Afinal, uma pesquisa acadêmica é realizada em primeiro lugar para 
atender a seus interesses, mas é destinada a um público, uma comunida-
de científica. A pesquisa bibliográfica, que acompanha a pesquisa de um 
projeto ao relatório final, contribui para o refinamento do tema e a escolha 
do objeto a ser analisado. Além disso, a elaboração da/s pergunta/s emerge 
de leituras de outras investigações sobre o tema. Afinal, estudar temas que 
não possuem referencial teórico e bibliográfico é uma tarefa inviável, so-
bretudo nos níveis iniciais de formação dos pesquisadores. 

Portanto, faz-se necessário, ao ler, anotar as questões que surgem para 
que sejam incorporadas à pesquisa. Assim, propõe-se a pesquisa bibliográ-
fica em busca de pesquisas que se assemelham e se distanciam do interesse 
investigativo e, nelas, de correntes teóricas que dialoguem com o tema, seu 
recorte e/ou objeto. 

2 Ressalta-se que o uso termo área no contexto da discussão dos autores não se relaciona à árvo-
re de especialidades do conhecimento, também conhecida como tabela de áreas do conheci-
mento, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a agência 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. (BRASIL, 2014). 
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Neste sentido, sugere-se que pesquisas com temas próximos sejam le-
vantadas e estudadas. De acordo com o escopo deste texto, pesquisas em 
cinema e audiovisual podem ser encontradas nos repositórios de disser-
tações e teses dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, Cinema 
e Audiovisual,3 da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
em Comunicação (Compós),4 da Sociedade Brasileira de Estudos Interdis-
ciplinares da Comunicação (Intercom),5 Sociedade Brasileira de Estudos de 
Cinema e Audiovisual (Socine),6 Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e 
Audiovisual (Forcine),7 periódicos científicos em Comunicação, Cinema e 
Audiovisual,8 Portal de Periódicos da Capes.9 Considerando a confiabilida-

3 É possível acessar a listagem completa dos Programas de Pós-Graduação em Cinema 
e Comunicação do Brasil, bem como a avaliação que receberam da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). CAPES divulga resultado final da 
Avaliação Quadrienal 2017. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/
noticias/8691-capes-divulga-resultado-final-da-avaliacao-quadrienal-2017>. Acesso em: 6 
out. 2018.

4 Nos Gts da Compós, conferir as pesquisas publicadas em: Estudos de Cinema, Fotografia e 
Audiovisual; Estudos de Televisão; Imagem e Imaginários Midiáticos; Comunicação, Arte 
e Tecnologias da Imagem; Recepção, circulação e usos sociais das mídias; Comunicação 
e experiência estética. Disponível em: <http://www.compos.org.br/anais.php>. Conferir 
ainda outras publicações assinadas pela associação. Disponível em: <http://www.compos.
org.br/publicacoes.php>.  Acesso em: 6 out. 2018.

5 Consulte os anais dos eventos para conhecer pesquisas que se aproximam do seu tema de 
interesse. Disponível em:<http://www.portalintercom.org.br/eventos1/congresso-nacional/
apresentacao5>.  Conferir também as publicações:<http://www.portalintercom.org.br/
publicacoes/publicacoes-apresentacao>. Acesso em: 6 out. 2018.

6 Conferir em publicações as pesquisas em cinema e audiovisual desta associação. Disponível 
em: <https://www.socine.org/publicacoes/>. 

7 Conferir vídeos do Congresso anual. Disponível em:<https://www.facebook.com/Forcine-
ForumBrasileiroDeEnsinoDeCinemaEAudiovisual/>. Há também a opção do site do Fórum, 
apesar que nesta data estava fora do ar:<http://forcine.org.br/site/>. Acesso em: 6 out. 2018.

8 A Scientific Eletronic Lybrary Online  (Scielo) publica uma lista de periódicos por áreas, sen-
do necessário filtrá-los por tema e assuntos. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_subject&lng=pt#subj8>. Além disso, o Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq) oferece um sistema de busca por Grande Área e Área. 
Disponível em:<http://cnpq.br/periodicos-cientificos/>. Acesso em: 6 out. 2018.

9 “O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 
pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo 
de mais de 53 mil títulos com texto completo, 129 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual”. Disponível em:<https://www.periodicos.
capes.gov.br/>. Confira também a opção que permite o acesso remoto ao conteúdo assinado 
do Portal de Periódicos que é provido pelas instituições participantes, ou seja, via nome de 
usuário e senha. Para acesso, deve ser verificado junto à equipe de TI ou de biblioteca de 
sua instituição. Para utilizar a identificação por meio da CAFe, sua instituição deve aderir a 
esse serviço provido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Disponível em:<http://
www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_plogin&ym=3&pds_handle&calling_
system=primo&institute=CAPES&targetUrl=http://www-periodicos-capes-gov-br.ez106.
periodicos.capes.gov.br&Itemid=155&pagina=CAFe>. Acesso em: 6 out. 2018.
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de dessas fontes, recomenda-se a busca e leitura de pesquisas que se rela-
cionam com a temática escolhida. 

Em relação ao arquivamento e uso do levantamento, ainda pode-se ob-
servar que existem aplicativos que ajudam a salvar artigos da web offline 
em seu desktop ou dispositivo móvel, como exemplo o Pocket. Para geren-
ciar as etapas de leitura do levantamento, pode-se utilizar o Asana, um apli-
cativo que gerencia projetos que opera também como um planner. O Partiu 
Revisar funciona por meio de agendamento das revisões, dentre estas há 
outras opções de organizações dos textos lidos e fichados e dos textos que 
ainda se pretende ler e fichar, como o Evernote, Trello, Wunderlist, Airta-
ble, dentre outros.

Outro aspecto em relação a esta etapa de levantamento de fontes, obser-
va-se frustração estudantil quando descobre uma pesquisa que “fez exata-
mente o que eu havia planejado”. A maioria dos casos provoca desistência 
do tema previamente escolhido. Ora a originalidade não é exigida em pes-
quisas científicas, salvo em teses doutorais. Mesmo nestes casos, encon-
trar investigações próximas, semelhantes e até idênticas à que se pretende 
realizar pode ser uma oportunidade de diálogo com seu/sua autor/a, bem 
como com seu grupo de estudos, estabelecendo redes de pesquisas. 

Tal interlocução será necessária para refinar interesses em temas e, em 
muitos casos, rever os resultados obtidos comparando com outros, atua-
lizar a discussão, realizar a pesquisa em outros contextos geográficos ou 
temporais, etc.  Além disso, realizar uma investigação com escassas fontes 
de pesquisa é indicado apenas para pesquisadores mais avançados, uma 
vez que exigirá experiência e tempo alongado de maturação. 

2.3 Problemas de pesquisa, objetivos e métodos – o 
diálogo com as teorias

O levantamento sugerido, no tópico anterior, pode ser aperfeiçoado com 
a aplicação de exercícios que Booth, Colomb e Williams (2005) sugerem 
para delimitar o tema de interesse a fim de facilitar o reconhecimento de 
problemas, lacunas e inconsistências, o que ajudará a pesquisa a transfor-
má-los em perguntas de pesquisa. Assim, a leitura das fontes levantadas 
ajudará a pensar o que de fato se quer perguntar para o tema recortado. 

Contudo, nem sempre o tema é facilmente recortado apenas lendo pes-
quisas próximas, semelhantes ou idênticas a que se planeja realizar. Por-
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tanto, sugere-se também a técnica da leitura ativa: aqui importa observar 
que, após a coletânea de pesquisas, as leituras destas fontes levantadas 
serão mais profícuas quando guiadas técnica. Trata-se de uma leitura in-
vestigativa, pois busca a identificação dos problemas, das teorias que tais 
pesquisas se fundamentam, dos objetivos, das justificativas e dos métodos 
a fim de mapear caminhos que investigações têm construído. Sugere-se, 
portanto, que na leitura das fontes pergunte-se:

a. Qual o tema da pesquisa? E como foi recortado?

b. Quais perguntas apresenta e como as problematiza em relação ao 
tema?

c. Como constrói a justificativa para a pesquisa ser lida?

d. Como discute os objetivos?

e. Com quais teorias dialoga? 

f. Quais abordagens metodológicas constrói para chegar aos resul-
tados? 

As questões acima são pontos de partida, importando muito mais ler 
formulando perguntas. Ao adotar a técnica da leitura ativa, sugere-se que 
tais itens sejam melhor entendidos por meio da escrita, seja por meio de 
anotações corridas, esquemáticas (criando gráficos e desenhos) e/ou re-
sumidas (MEDEIROS, 2005). A técnica é produtiva na medida em que guia 
ativamente a leitura, tornando-a em si um ato de pesquisa, de descobertas 
por meio da escrita, que também é realizada para melhor entender, memo-
rizar e sistematizar a própria investigação, como propõem Booth, Colomb e 
Williams (2005). Afinal, ler torna-se um ato de investigar o texto publicado 
da pesquisa, e às questões acima podem surgir outras a partir da associa-
ção com o tema escolhido. 

Para se ler a partir da técnica, além da intenção guiada pelas perguntas 
exemplificadas acima, é necessário também: 

a. Antes de começar: observar a estrutura do artigo ou relatório, 
consultar sobre a autoria como suas perspectivas teóricas (geral-
mente um minicurrículo do autor é oferecido), observar e apre-
ender o título.

b. Durante: acrescentar perguntas e hipóteses sobre o texto, reler par-
tes confusas, consultar dicionário, elaborar a própria versão em voz 
alta para clarificar ideias, criar imagens para visualizar conteúdos, 
usar rascunhos, lápis, marca-texto, post-its, enfim qualquer recur-
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so que possa contribuir para o entendimento. Sugere-se papel para 
o escrever durante a leitura ativa a fim de que possa ser montado, 
após a leitura, em um painel comparativo (Vide figuras 3 e 4).

c. Depois: elaborar com suas próprias palavras as ideias principais, 
relacionando-as ao tema de pesquisa escolhido. 

Figura 3: Técnica de Painel Comparativo de artigos lidos aplicado a uma pesquisa 

Fonte: Fotografia do autor (2019).

Figura 4: Técnica de Painel Comparativo aplicado a uma pesquisa (versão detalhada de 
uma referência) 

Fonte: Print do Prezi feito pelos autores (2019).
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O painel comparativo pode ser em montado em um mural, em uma pare-
de, ou mesmo no software Prezi, à escolha e habilidades do/a pesquisador/a. 
O objetivo é mapear visualmente pesquisas, teorias, perguntas, metodolo-
gias. Por isso, além da técnica da leitura ativa, propõe-se que seja feito um 
painel comparativo de cada artigo (vide figura 4, detalhe de uma pesquisa 
consultada) a fim de contribuir com visualização panorâmica dos mesmos. 
Assim, recomenda-se a organização do painel, por exemplo, considerando: 

• De um lado do painel: as pesquisas que mais se aproximam dos ti-
pos de questionamento pretendido. 

• De outro lado do painel: as que mais se distanciam das perguntas 
pretendidas. 

A organização em painel entre investigações próximas e distantes da 
pretendida contribui com a eleição de prioridades por afinidade (vide fi-
gura 3). Desse modo, sugere-se esboçar por escrito o tema, procurando ins-
piração e referências nas perguntas mais próximas dos artigos do painel. 
Assim, recomenda-se a elaboração de um recorte e uma pergunta tempo-
rária para afixar logo abaixo dos fichamentos de artigos mais próximos, no 
painel. Orienta-se destinar espaço para revisões na própria pesquisa, a fim 
de ser possível reformulações sobre o tema, aperfeiçoamento do recorte e 
da pergunta, que poderão ser afixadas próximo à primeira versão, por isso, 
considera-se o seu caráter temporário, visto que processual. 

Como complemento, orienta-se, a partir das leituras e do diálogo com 
seu/ sua orientador/a, a adoção de algumas escolas teóricas para apro-
fundamento, uma vez que são definidoras de como se constrói uma ques-
tão-problema que em diálogo com as mesmas. Barros e Junqueira (2005,  
p. 33), ao partirem do questionamento de existência de uma realidade ob-
jetiva, tributária do positivismo, afirmam que “os ‘fatos’ não existem por si 
mesmos, pois toda observação é teoricamente orientada”, desse modo, as 
teorias são “como prismas através dos quais o observador olha e procura 
enxergar, reconhecer e interpretar o mundo”. Tal perspectiva se ancora na 
noção de que a ciência não se colocar do lado de fora (ou do lado de cima) 
da cultura, da sociedade e do seu tempo para explicar o mundo, afinal são 
cientistas com suas pré-noções e valores que o percebem e o interpretam, 
mesmo que cientificamente. 

Japiassu (1975, p. 9) questiona o mito da neutralidade científica ao apre-
sentar que “somos levados a crer que o cientista é um indivíduo cujo saber 
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é inteiramente racional e objetivo, isento não somente das perturbações 
da subjetividade pessoal, mas também das influências sociais”. Contudo, 
analisando concretamente a atividade científica, observa que seus resul-
tados são mutáveis, variáveis e condicionados historicamente, evoluindo e 
se alterando continuamente, nem sempre em direção ao progresso (vide 
poluição industrial e as guerras químicas, possíveis pelo desenvolvimento 
científico). Então, afirma que a neutralidade só pode ser defendida a par-
tir da ingenuidade ou concepção mítica do que seja ciência. Neste mesmo 
sentido, a objetividade científica também é relativa, uma vez que o fazer 
científico é também uma interpretação dos fenômenos.    

É neste sentido que se argumenta a adoção de teorias para refinar a 
questão-problema da pesquisa. A teoria do cinema e, também do audiovi-
sual, entendida como 

qualquer reflexão generalizada sobre padrões e regularidades 
(ou irregularidades relevantes) identificáveis relativos ao ci-
nema como meio, à linguagem cinematográfica, ao dispositivo 
cinematográfico ou à natureza do texto cinematográfico e à re-
cepção cinematográfica. Em lugar da Grande Teoria, portanto, 
apenas teorias e a “atividade da teorização”, e a produção bem 
acabada de conceitos, taxonomias e explicações gerais. (STAM, 
2003, p. 20). 

Nesta direção, não existem teorias superiores às outras, nem teorias ab-
solutamente certas ou erradas, mas teorias diversas, muitas em conflito 
umas com as outras, que têm seus conceitos em contínua revisão. O autor 
argumenta que algumas teorias são mais ricas do que outras, algumas mais 
densas culturalmente, outras mais fechadas metodologicamente, umas pre-
tendendo-se a-históricas, outras multidimensionais e até multiculturais. 
Afirma ainda que algumas teorias ampliam os sentidos em detrimento de 
outras que buscam contê-los. Por fim, adverte para o uso de teorias com ma-
trizes e perspectivas, no plural, pois para “o cinema torna-se quase impres-
cindível o uso de múltiplas molduras teóricas para sua compreensão” (STAM, 
2003, p. 15, grifo do autor), o que é válido também para o audiovisual. 

Por isso, o autor argumenta que o cinema, o que se inclui também o au-
diovisual, pode ser pesquisado a partir dos padrões e regularidades obser-
vados na estilística e narrativa, na representação de gênero, raça, sexo e 
cultura e na recepção.  Assim, a escolha das teorias com as quais se dialoga 
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para construir a pesquisa precisa considerar aquelas mais adequadas para 
determinados objetos e interesses investigativos. Além disso, se são as teo-
rias que guiam a observação dos fenômenos, é a elas que a pesquisa procu-
ra o que lhes perguntar, bem como as metodologias de análise praticadas, 
pois ao se adotar determinadas teorias estabelece-se a interlocução com 
elas, testando sua validade, seus limites, sua atualidade, seus métodos, etc. 

Por fim, é preciso considerar que pesquisas podem conjugar interesses, 
por exemplo, pesquisas sobre padrões estilísticos e narrativos podem tam-
bém objetivar compreender a perspectiva da recepção sobre estes; bem 
como aquelas envolvendo representação podem buscar na própria estilís-
tica e narrativa expressões de gênero, raça, sexo e cultura; e ainda as que 
se interessam pela recepção ter como recorte a representação de gênero, 
raça, sexo e cultura a partir de receptores/as, dentre outras possíveis com-
binações. Evidente que tais combinações dependem do tempo disponível 
para a pesquisa e também do folêgo e maturidade de quem a conduz. Em 
outras palavras, quanto mais complexa a abordagem metodológica da in-
vestigação, mais exigente e trabalhosa se tornará.

Ao retomar a discussão das questões de pesquisa, o tema delimitado e 
a pergunta provisória afixada no painel comparativo, se observados pelas 
escolas teóricas selecionadas, poderão sofrer ajustes. Isso implica no aper-
feiçoamento constante da delimitação e da reescrita da questão-problema, 
uma vez que estabelece o diálogo com a teoria e a comunidade científica, a 
quem cabe conferir validade às atividades da teorização. 

Se a delimitação do tema da pesquisa requer conhecimento de teorias em 
termos filosóficos e científicos, é em diálogo com elas que a pergunta sobre 
o tema recortado é elaborada com precisão. A partir disso pensa-se como 
respondê-la, isto é, define-se quais procedimentos metodológicos e instru-
mentos técnicos são necessários para se alcançar as soluções esperadas. Isso 
significa que o ponto de vista teórico contribui não apenas para o aprimora-
mento e refinamento do recorte, mas também para aperfeiçoar o que e como 
perguntar para o tema e o seu objeto. Desse modo, observar as questões-pro-
blema e procedimentos metodológicos usuais nas correntes teóricas adota-
das serve para que o/a pesquisador/a defina a sua própria questão-problema 
e os procedimentos que vai adotar na investigação em andamento. 

Por isso, antes de aperfeiçoar a questão-problema e pensar nos proce-
dimentos metodológicos (métodos e técnicas de pesquisa), é preciso reco-
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nhecer as teorias com as quais o tema recortado busca diálogo. Para tanto, 
novamente a técnica da leitura ativa pode ser usada: ao ler sobre a teoria 
escolhida, agora não mais apenas a partir das pesquisas levantadas que 
as utilizam, mas diretamente nos textos dos/as teóricos/as que as conce-
beram. Assim, observando painel comparativo, em quais teorias os artigos 
que mais se aproximam do questionamento pretendido pela própria pes-
quisa se fundamentam? Sugere-se, a seguir, o estudo das teorias eleitas a 
partir de textos escritos pelos/as teóricos/as que as conceberam, formulan-
do-lhes perguntas tais como: 

a. Em que contexto (histórico, geográfico e social) de discussão a teoria 
surge? 

b. Com quem e com quais outras teorias pretende dialogar? E com 
quais se contrapor? 

c. Quais recortes temáticos do cinema e audiovisual a teoria propõe? 

d. Que tipos de perguntas a teoria procura discutir? Que perguntas 
instiga construir? 

e. Quais procedimentos metodológicos são empregados nas pesqui-
sas que se fundamentam nesta corrente teórica? 

A partir do momento em que estas respostas são também escritas e afi-
xadas no painel comparativo foram feitos mapeamentos das teorias. Agora 
sim faz-se necessário voltar-se ao tema e:

a. Checar se o recorte já realizado dialoga com as teorias adotadas, 
avaliando aspectos que as teorias mostram-se capazes e também 
incapazes de alcançar.

b. Somente a partir daí, encerrar a definição do próprio objeto.

c. Revisar a questão-problema, buscando dialogar com as teorias 
adotadas. 

d. Optar pelos procedimentos metodológicos para a observação, a 
descrição e a interpretação, que Lopes (1999) apresenta como fases 
da pesquisa. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretendeu-se, com este texto, construir uma orientação geral para pes-
quisadores/as em formação que estão desenvolvendo pesquisas envolvendo 
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cinema e audiovisual, mais particularmente teóricas. Este texto objetivou 
sinalizar alguns possíveis caminhos para pesquisar cinema e audiovisual. Si-
nalizar foi empregado aqui no sentido de tornar evidente, indicando os mar-
cos conceituais mais relevantes para definir os rumos procedimentais (os 
métodos e as técnicas) de uma investigação. Pesquisar, nestes termos, impli-
ca em um estudo teórico que elege o cinema e o audiovisual como interesse.

Assim, apresentou-se a técnica de visualização de interesses para eleição 
do tema que valorize o repertório e privilegie o prazer de pesquisar. Para 
refinamento do tema, este texto também se propôs a contribuir com a reu-
nião de endereços de fontes validadas pela comunidade científica brasilei-
ra para a pesquisa em cinema e audiovisual. Ao reuni-las, de modo abran-
gente, se presta a atender a uma pluralidade de interesses, cabendo a cada 
pesquisa encontrar suas próprias filiações.

O esforço dessa discussão foi apresentar a pesquisa como um processo 
que privilegia a contínua revisão e aperfeiçoamento da sua delimitação, da 
pergunta, dos objetivos e da metodologia por meio da consulta à referências 
bibliográficas e da técnica da leitura ativa, que culmina na descoberta de teo-
rias e na construção de um painel comparativo para visualizar os dados.    

Naturalmente, o diálogo constante com os/as orientadores/as deve guiar 
as escolhas das correntes teóricas mais adequadas à luz dos interesses de 
cada pesquisa. Mesmo assim, recomenda-se pró-atividade na investigação, 
isto é, que haja engajamento na leitura de artigos e teorias apresentadas 
nestes que vão além daquelas oferecidas durante as orientações, para que 
elas sejam compartilhadas e discutidas. A ampliação de um corpus de refe-
rência é um dos resultados mais importantes de uma pesquisa acadêmica, 
e quanto mais qualificado e diverso for este corpus, mais a pesquisa está se 
preparando para dominar as questões teóricas que constituem o estado da 
arte no seu âmbito de especialidade.  

Como discutiu-se, durante as leituras para construção do corpus de 
referência é necessário que a pesquisa selecione as teorias com as quais 
mais percebe afinidades, guiando-se por um critério de aproveitamento 
que permita identificar quais são os estudos que melhor contribuem para o 
desenvolvimento do trabalho. Desse modo, a eleição de correntes teóricas 
afins ao tema recortado é fundamental. 

A metodologia de uma pesquisa advém da compreensão das teorias ado-
tadas para o diálogo de modo a considerar que investigar cinema e audio-
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visual não significa apenas adotar a estilística e narrativa do objeto filme, 
vídeo, conteúdo televisivo, etc., pois também se pode observar padrões de 
representação e sentidos construídos pela recepção, dentre outras aborda-
gens. Ou recortando em um desses padrões ou construindo um conjunto 
deles, vai-se demandar correntes teóricas múltiplas, bem como perguntas 
e metodologias diversas. É afim de contribuir com essa abrangência que 
este texto foi construído.  

Como o espaço exíguo desta publicação não permitiu, este texto pede um 
estudo futuro contendo exemplos de pesquisas, pelo menos privilegiando 
discussões sobre cada um dos padrões de abordagens aqui apresentados. 
Essa é uma crítica ao texto e também a indicação de uma publicação futu-
ra. Quais correntes teóricas têm sido mais praticadas para se pesquisar a 
procedimentos estilísticos e narrativos? Quais metodologias são igualmen-
te consensuais nelas? Que teorizações têm contribuído para investigar pa-
drões de representação de gênero, raça, sexo e cultura? E por meio de quais 
métodos de análise? Pesquisa-se sobre recepção de cinema e audiovisual 
no Brasil? Quais são as teorizações principais? Quais as abordagens meto-
dológicas de observação, descrição e interpretação? Essas e outras pergun-
tas podem contribuir para que a investigação em cinema e audiovisual seja 
observada em um mapa integral, instigante e desafiador.  
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“Até nos desenhos o diabo se mete 
para mostrar o que não presta”:1 
Lesbo-Homofobia e religião no 
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RESUMO 

Os temas religião e sexualidade no contexto ocidental sempre estiveram 
bastante relacionados. A religião considera a heterossexualidade como ex-
pressão legítima de sexualidade em detrimento das outras, por vezes ado-
tando posturas discriminatórias contra homossexuais. O presente estudo 
possui como foco a análise dos discursos realizados por internautas com 
teor lesbo-homofóbico de cunho religioso no espaço digital. Trata-se de 
uma pesquisa etnográfica digital. Com base no estudo identificamos 3 ca-
tegorias: a “família normativa”, “os mensageiros de Deus” e a “lesbo-homo-
fobia bíblica”. Foi possível constatar a presença de uma lesbo-homofobia 
específica de teor religioso na postagem dos pesquisados.

Palavras-chaves: religião; sexualidade; gênero; educação; lesbo-
homofobia.
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ABSTRACT 

Religion and sexuality in the Western context have always been closely 
related. Religion considers heterosexuality as a legitimate expression of 
sexuality to the detriment of others, sometimes adopting discriminatory  
attitudes against homosexuals. This study has focused on the analysis of 
the speeches made by Internet users with homophobic content of a reli-
gious nature in the digital space. This is a digital ethnographic research. 
Based on the study we identify 3 categories: the “normative family”, “mes-
sengers of God” and “biblical homophobia”. It was found the presence of a 
specific homophobic religious content in the posting of Internet users.

Keywords: religion; sexuality; genre; education; lesbo-homophobia.

INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira consolidou normas, regras e perspectivas de com-
portamentos direcionados aos sujeitos, seguindo uma ideia simplista e su-
postamente perfeita de um sistema binário no qual se relaciona o sexo bio-
lógico do indivíduo a diversas outras especificidades do ser humano. 

O sexo biológico, diante dessa lógica de sociedade, deveria estar necessa-
riamente em consonância com a identidade de gênero,4 a expressão de gê-
nero, a orientação sexual e até as “escolhas individuais” como cor preferida, 
brinquedo, brincadeira ou esportes preferidos.

A mulher passa a ser vista como aquela que nasceu com uma vagina e 
que a ela foi destinado um conjunto de perspectivas do que seria adequado 
e correto para um ser que nasceu com essas “características biológicas” ema-
nadas pela própria natureza e por Deus. Mulher, mãe, sentimental, dona de 
casa e diversas características inatas do ser da “mulher natural”. Essa “[...] 
distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender – 
e justificar – a desigualdade social” (LOURO, 2014, p. 25).

Esses conceitos são construídos tomando como parâmetros concepções 
biológicas e sociais, definindo e consolidando regras e normas para que to-
das as pessoas, direcionadas ao seu polo, se adequem a essas característi-
cas do seu “espaço naturalmente construído por Deus” (feminino/mulher 
ou masculino/homem). 

4 “Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que 
lhe foi atribuído quando de seu nascimento” (JESUS, 2012, p. 14).
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Butler (2003, p. 48) menciona ao falar de uma “aparência da substância 
permanente ou de um eu com traços de gênero” citando o psiquiatra Robert 
Spoller, quando menciona o termo cunhado por esse pesquisador, o “núcleo 
de gênero” em que ele afirma que essa “é produzida pela regulação dos atri-
butos segundo linhas de coerência culturalmente estabelecidas” (SPOLLER 
apud BUTLER, 2003, p. 48). Ou seja, a sociedade busca a partir desse siste-
ma regular e determinar atributos que estariam intrinsicamente ligados ao 
sexo biológico (binarismo homem e mulher), que este estaria conexo à orien-
tação sexual ideal (heteronormativa) e que ainda, o sexo biológico, determi-
naria e direcionaria o indivíduo a possuir determinados “comportamentos” 
e “características” ligados ao gênero (pênis-homem e vagina-mulher) que 
lhe foi designado/imposto ao nascer ou antes mesmo do nascimento com a 
“descoberta” do sexo biológico no exame de ultrassonografia.

[...] o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjun-
to de atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo 
é performativamente produzido e imposto pelas práticas regu-
ladoras da coerência do gênero. Consequentemente, o gênero 
mostra ser performativo no interior do discurso herdado da 
metafísica da substancia – isto é, constituinte de identidade que 
supostamente é. [...] não há identidade de gênero por trás das ex-
pressões do gênero; essa identidade é performativamente cons-
tituída, pelas próprias “expressões” tidas como seus resultados 
(BUTLER, 2003, p. 48).

Entretanto, existem sujeitos que fogem ao sistema que determina essas 
regras socialmente construídas sobre os gêneros. Essas pessoas que fogem 
ao determinismo de homem/pênis e mulher/vagina, tratam-se das pessoas 
transexuais, das travestis e das pessoas não binárias. Assim como buscam 
congregar o sexo biológico a identidade de gênero, também se busca (so-
cialmente), a ligação entre o primeiro termo com a orientação sexual, na-
turalizando dessa forma a heteronormatividade5 como norma. “Identidade 
de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se con-
fundem. Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou 
bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgênero6” (JESUS, 2012, p. 14).

5 “Esta se refere a um conjunto de disposições (discursos, valores, práticas etc.) por meio dos 
quais a heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade legítima de 
expressão sexual e de gênero’ (WARNER apud JUNQUEIRA, 2010, p. 212).

6 “Chamamos de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 
atribuído quando ao nascimento” (JESUS, 2012, p. 10).
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As pessoas (autoproclamadas) naturais, criadas por Deus em sua perfei-
ção, tratam-se do homem-pênis-heterossexual e da mulher-vagina-hete-
rossexual. Qualquer desvio dessa ordem natural é visto como pecado e algo 
que foge à “normalidade” do ser homem-mulher.

A problematização da LGBTfobia religiosa e a interferência desse fenô-
meno em vida social, mais especificamente através dos grupos religiosos 
fundamentalistas causam impactos direto na vida da população LGBT em 
diferentes contextos. Sendo assim é importante considerar os discursos 
discriminatórios direcionados a esta população em diferentes espaços de 
interação social, sobretudo conhecer as dinâmicas estabelecidas no cibe-
respaço, buscando ampliar as pesquisas nesse contexto.

O presente estudo possui como foco a análise dos discursos realizados 
por internautas com teor lesbo-homofóbico de cunho religioso voltados a 
uma das publicações da página “namorando com ela”.

METODOLOGIA

A rede mundial de computadores hoje se apresenta como mais um es-
paço de troca de informações entre pessoas e grupos. Um desses meios de 
contato são as redes sociais,7 uma das mais utilizadas pela população bra-
sileira é o Facebook. Nessa rede social, existem perfis pessoais, páginas de 
eventos, celebridades e temas diversos. Estas páginas buscam reunir no 
mesmo espaço um público que tenha interesse nas informações, mensa-
gem e imagens publicadas por ela.

Uma dessas páginas, a “namorando com ela”, foi escolhida pela impor-
tância na rede social pelo número de “curtidas” e pelos temas tratados em 
algumas de suas postagens que refletiam grande relevância para o presente 
estudo.  A escolha da postagem se deu pelo teor da mesma, escolhida pelo im-
pacto que poderia vir a gerar por causa da fama das personagens, sendo uma 
dessas a protagonista de um dos desenhos animados da produtora Disney. 

A imagem mostra a personagem “Elza” e uma outra mulher com uma 
criança ao meio. Na postagem, estava presente um rumor entre os inter-
nautas de que Elza possuiria uma orientação sexual não heterossexual e 
estaria na imagem com a mulher com quem formaria um casal. A criança 
da imagem seria a filha do casal.

7 Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, institui-
ções ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (WASSERMAN; 
FAUST apud RECUERO, 2006, p. 26).
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Durante o período do estudo, que se compreendeu durante as vinte e 
quatro primeiras horas da postagem, foram publicados diversos comentá-
rios com teor lesbo-homofóbico. Dentre eles foram selecionados discursos 
lesbo-homofóbicos com teor religioso e categorizados em três diferentes 
grupos estabelecidos pelos autores. Dessa forma, os comentários foram 
elegidos por indicar grande relevância para o estudo das relações entre re-
ligião e lesbo-homofobia. 

Neste artigo, optamos como metodologia a pesquisa etnográfica, por 
possibilitar o estudo e a compreensão das diferentes relações sociais es-
tabelecidas em determinados grupos e contextos sociais. Tal metodologia 
torna-se pertinente pelo seu uso em diferentes pesquisas do campo das 
ciências sociais.

Leininger citado por Lima et. at. (1996, p. 24) define etnografia “como um 
processo sistemático de observar, detalhar, descrever, documentar e ana-
lisar o estilo de vida ou padrões específicos de uma cultura ou subcultura, 
para apreender o seu modo de viver no seu ambiente natural” a etnografia 
busca a “compreensão do ponto de vista do outro, sua relação com a vida, 
bem como a sua visão do mundo”. Trata-se de um esforço na compreensão 
da visão de mundo e seus significados atribuídos por um específico grupo 
em determinado contexto.

Sobre a aplicação da pesquisa etnográfica no contexto do ciberespaço, 
Hine (2004) ressalta o espaço digital como importante campo de estudo  
etnográfico, possibilitando novas abordagens e conhecimento das relações 
humanas de diferentes grupos sociais.

Assim, a etnografia digital funciona como um módulo que pro-
blematiza o uso de Internet: ao invés de ser inerentemente sen-
sível, o universo da internet adquiri sensibilidade em seu uso. O 
status da rede como forma de comunicação. Como objeto dentro 
da vida das pessoas E como lugar de estabelecimento de comu-
nidades. Sobrevive através de seus usos, interpretados e reinter-
pretados, que são feitas nela (HINE, 2004, p. 80. Tradução livre 
dos autores).8

8 Así, la etnografía virtual funciona como un módulo que problematiza el uso de Internet: en 
vez de ser inherentemente sensible, el universo WWW adquiere sensibilidad en su uso. EI 
estatus de la Red como forma de comunicación. como objeto dentro de la vida de las personas 
y como lugar de establecimiento de comunidades. pervive a través de los usos, interpretados 
y reinterpretados, que se hacen de eIla. (HINE, 2004, p. 80).
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Desse modo, o espaço digital garante uma possibilidade de investigação 
científica que deve ser levado em consideração. Reiterando o valor que tal 
lugar possui hoje na vida das pessoas, cada vez mais importante e frequen-
te, para as mais variadas finalidades de interação humana.

Como se pode ver, as perspectivas metodológicas para o estudo 
dos contextos virtuais têm variado bastante. A etnografia man-
tém um interesse especial no estudo de “o que as pessoas fazem” 
com a tecnologia, uma vez que interpretamos o ciberespaço 
como um lugar de atuação. Podemos começar a estudar exata-
mente o que é feito, porque e em que termos (HINE, 2004, p. 33. 
Tradução livre dos autores).9

Embora as postagens realizadas pelos internautas tenham sido de ma-
neira pública, optamos pelo anonimato de suas identidades, sendo atri-
buída uma sequência numérica como substituto de seus nomes, conforme 
apresentados nesse trabalho. A pesquisa etnográfica digital foi realizada 
durante as primeiras vinte e quatro horas de postagem da publicação.

Homossexualidade e Religião

Os temas religião e sexualidade no contexto ocidental sempre estiveram 
muito relacionados. A sexualidade é amplamente produzida através dos 
discursos religiosos e científicos, sobretudo na modernidade, no qual as 
interdições religiosas sobre as relações sexuais produziu todo um pensa-
mento coletivo sobre normas sociais (FOUCAULT, 1988).

Mesclados ambos os temas com um ideal de moral, o “sodomita” como 
era conhecido os homossexuais até por volta do século XIX, trazem para 
as religiões dominantes conservadoras, uma ideia pautada simultanea-
mente no pecado e na degeneração. Pois segundo afirma (PRETES; VIAN-
NA, 2007, p. 316):

Segundo a tradição cristã, sodomitas seriam os praticantes de 
atos sexuais contra a natureza humana. Todo e qualquer ato se-
xual que não tivesse como fim a procriação era tido por sodomia, 
sendo um pecado frente a Deus. Estados católicos e não-católi-
cos tipificaram a sodomia, transformando assim o que era con-
siderado pecado também em crime.

9 Como se puede ver, las perspectivas metodológicas para el estudio de los contextos virtuales 
han variado extensamente. La etnografía mantiene un interés especial por el estúdio de “lo 
que la gente hace’ con la tecnología y, una vez que interpretamos el ciberespacio como un 
lugar en el que se actúa. podemos empezar a estudiar exactamente quê se hace, por quê y en 
quê términos (HINE, 2004, p. 33).
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Ocorre uma transferência complexa da visão aplicada às pessoas que se 
relacionam com alguém do mesmo sexo. A visão passa de pecador à crimi-
noso e depois de doente. E as vezes as três visões juntas simultaneamente, 
devido a norma sexual e norma teológica vigente em nossa sociedade.

Assim, o espaço religioso não se configura como repressor da sexualida-
de, mas pelo contrário, um grande desenvolvedor de discursos ideológicos 
acerca deste (FOUCAULT, 1988), produzindo normas e exclusões, confe-
rindo a homossexualidade um papel desviante de um suposto “comporta-
mento natural”.

A reiteração da heterossexualidade compulsória em discursos 
religiosos pode se manifestar de maneiras e graus distintos, va-
riando desde o total silêncio acerca da diversidade sexual e de 
gênero até a produção de estereótipos que operam por uma fran-
ca estigmatização de pessoas LGBT (NATIVIDADE, 2009, p. 130).

Em alguns momentos a homossexualidade é apresentada como pecado, 
em outros momentos como doença, sendo inclusive passível de discussões 
dentro da ideologia religiosa conservadora, quanto à natureza programada 
das condutas de homens e mulheres de maneiras distintas e binárias (NA-
TIVIDADE, 2006).

É naturalizada a sexualidade heterossexual como ligada a vontade 
de Deus, através do divino matrimônio, e uma suposta naturalização da 
procriação como parte do plano divino. Tais discursos ideológicos estão 
mais expressamente presentes através do que Natividade (2006) chama de 
“restauração sexual”, no qual “a categoria restauração sexual circunscreve 
um ideal a ser atingido: a adequação a um modelo de gênero condizente 
com o ideal de homem e mulher de Deus” (NATIVIDADE, 2006, p. 123).

Trata-se de discursos pastorais com ideologias normativas sobre gênero 
e sexualidade, ensinando a heteronormatividade e a LGBTfobia como me-
canismos de efetivação da fé proferida por esses. Há um ideal de gênero 
normativo e divinizado com o intuito de modificar a subjetividade daqueles 
que escapam a norma sexual vigente.

Nesse sentido percebe-se a importância de repensar outras formas de 
exercício da religiosidade de maneira não opressora, seja através de teo-
logias feministas que buscam a igualdade de gênero (GEBARA, 2014). De 
teologias que busquem repensar a própria sexualidade exercida nos dife-
rentes contextos religiosos cristãos, como a teologia queer (MUSSOKOPF, 
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2012). Ou ainda através da própria ascensão “laica” dos movimentos sociais 
LGBT através de suas lutas em busca por conquistas e efetivação de direitos 
(FACCHINI, 2003).

Tais conflitos de ideias provocam diferentes mudanças em nosso campo 
religioso, favorecendo para alguns grupos religiosos um relativo processo 
de inclusão da população LGBT, enquanto outros permanecendo em uma 
constante perseguição contra esses.

E no caso da lésbica, a perseguição se estabelece através do gênero e da 
sexualidade, pois se trata de mulheres submetidas a uma cultura patriarcal 
dentro de ideologias religiosas igualmente patriarcais, além de possuírem 
o estigma de uma suposta “sexualidade desviante”.

O estigma de estar em uma sexualidade fora da norma, é tema de diver-
sas publicações científicas (FOUCAULT, 1988; NATIVIDADE, 2009; FACCHI-
NI, 2003), no qual há uma maior vulnerabilidade social daqueles que cons-
tantemente são alvos dos discursos de opressão.

Esses estigmas trazem para o sujeito uma posição social definida a partir 
da interdição sexual elaborada pelos dispositivos religiosos, sendo a infe-
riorização o passo inicial a ser tomado pela ideologia religiosa dominante.

Estratégias convergentes com a homofobia cordial, mas dotadas 
de efeitos muito distintos, costumam comparecer em práticas 
religiosas voltadas para o cuidado pastoral junto a fiéis. Uma 
forma particularmente insidiosa de homofobia pastoral poderia 
ser identificada na perspectiva evangélica de “acolhimento” aos 
homossexuais, sustentada por certas iniciativas religiosas, que 
incorpora pessoas LGBT aos cultos, visando ao seu engajamento 
em um projeto de regeneração moral, pela libertação do homos-
sexualismo. Esta atitude perante a diversidade sexual transcen-
de os efeitos da homofobia cordial, na medida em que não ape-
nas incorpora sujeitos marcados como inferiores, mas pretende 
eliminar tal “marca” por meio de “exorcismos”, cura ou terapias 
(NATIVIDADE, 2009, p. 129).

Sendo assim, trata-se de um preconceito sexual com especificidades 
religiosas, no qual a religião dominante opera a discriminação em toda a 
sociedade a partir de mecanismos próprios de sua ideologia. Inclusive, in-
tervindo na política brasileira, retardando projetos de lei que visam a con-
quista de direitos de grupos minoritários contrários aos seus interesses 
(JESUS, 2008).
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A naturalização a priori, de um papel de gênero específico para o homem 
e para a mulher, bem como a regulação de suas sexualidades ocorre inde-
pendente do pertencimento religioso, opera diretamente em todos os espa-
ços sociais. Assim as mais distintas adesões religiosas (ou ausência dessas) 
disputam a própria liberdade com os discursos religiosos dominantes.

Através das redes sociais, como crescente espaço de socialização que po-
deremos melhor compreender a lesbo-homofobia religiosa, devido a possi-
bilidade desse ambiente reunir pessoas com diferentes percepções.

Resultados

Buscando analisar de maneira sistemática os discursos proferidos pelos 
internautas, foi possível agrupá-los em três eixos/categorias/grupos. Esses 
são denominados como: “A família normativa”, “os mensageiros de Deus” e 
“Lesbo-Homofobia bíblica”. Apesar de possuírem significados específicos, 
aparecem também durante a coleta de dados como categorias mistas.

Uma coisa é certa! Deus abomina SIMM certas coisas! Isso está 
escrito na bíblia e NINGUÉM vai tirar! Tanto que Deus destruiu 
a cidade de Sodoma e Gomorra por causa desses atos!
Deus é amor sim! Mas também é fogo devorador!
 Cada um tem sua opinião! Eu respeito!
 Só não coloque Deus no meio! Pq ele deu o livre arbítrio e não 
tem nada a ver com suas decisões!
 Ele não é obrigado a aprovar tudo o que escolhemos!
 E que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem.
Postado no dia: 07/05/16. Internauta 1.

O presente internauta aponta ao mesmo tempo a necessidade da pro-
criação, “homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem”, a sua 
profunda certeza das mensagens divinas, “Deus é amor sim! Mas também 
é fogo devorador!”, e dos trechos bíblicos que punem a homossexualidade, 
a partir do trecho de Sodoma e Gomorra. O mesmo padrão pode ser identi-
ficado nas falas seguintes:

E se vocês estudassem, pesquisassem e abrissem mais os olhos, 
veriam que a comunidade Glbt, que comunga dos valores co-
munistas, que comunga de ideologias dementes (como liberar 
a pedofilia e a Zoofilia), tem seu objetivo destruir o conceito de 
família e a inocência das crianças (dica: ler os manifestos do Co-
munismo, feito por Karl Marx, ler os discursos e pensamentos 
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de Vladimir Lenin, o Monstro que é aclamado pelos partidos 
“Trabalhistas” a qual a comunidade Glbt é simpatizante). Você 
na sua vã ignorância, acha que se trata de amor?. É porque certa-
mente está alienada com esse famigerado “Amor” pregado pela 
sociedade “intelectual” atual, que aclama o esquerdismo. O ver-
dadeiro amor, no seu sentido literal, não é o que o mundo de hoje 
prega, porque o verdadeiro amor, é abnegação, devoção, sacrifí-
cio e preservação. E não egoísmo, perfídia e alienação. 
Postado no dia: 07/05/16. Internauta 2.

Um internauta inclusive vai um pouco além, associa a homossexualida-
de com a pedofilia, zoofilia e outras parafilias, afirmando que os homos-
sexuais destroem o conceito de família, apresenta-se como conhecedor do 
verdadeiro sentido de amor, e do conhecimento divino. Existe ainda uma 
associação pejorativa da homossexualidade com movimentos de esquerdas 
e intelectuais, o qual segundo o internauta ameaçaria os valores ideais em 
que ele acredita. Tais valores parecem ser associados à figura do diabo, con-
forme sugere o próximo internauta, através da sua fala que deu inspiração 
para o título desse trabalho:

Só Deus mesmo. Até nos desenhos o diabo se mete pra mostrar o 
que não presta. (Minha opinião)
Postado no dia: 06/05/16. Internauta 3.

A mesma associação demoníaca e imoral à figura do homossexual per-
passa implicitamente ou explicitamente os relatos dos pesquisados, onde 
na fala do próximo internauta, na qual é mencionado o destino do inferno 
que esperaria os homossexuais.

Kkk eu estou em dia com minhas condições naturais que Deus 
fez, não pervertuo a criação, não adoro falsos ideais como vc.   
Amor? amor e algo único e raro feito para realçar laços matrimo-
niais entre um homem e uma mulher, e minha cara, quando eu 
falei em queimar eu não me referi ao inferno kkk
Me referi ao que nos, soldados de Deus faremos a essa espécie, 
mais cedo ou mais tarde, quem os queimará primeiro não será o 
inferno, queimarao no fogo sagrado da divina Trindade ateado 
por seus fiéis soldados. 
Postado no dia: 07/05/16. Internauta 4.

O amor para o internauta 4 só poderia existir a partir dos laços 
matrimoniais, exigindo a instituição da família normativa. Assim como o 
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conhecimento do destino que aguarda os homossexuais, onde ele afirma 
ser o “fogo sagrado da divina trindade”, todos os conhecimentos baseados 
em suas interpretações religiosas.

Com base nessa última categoria é possível observar uma relação com-
plexa entre os distintos temas usados para legitimar a lesbo-homofobia re-
ligiosa, seja a ideia da “família normativa”, dos “mensageiros de Deus” ou da 
“lesbo-homofobia bíblica”. 

Discussão

Diante da ideia do binarismo de gênero, a religião teve papel fundante 
das concepções e conceitos socialmente estruturados. A hostilidade foi 
se construindo aos que se desviavam da expectativa social imposta da he-
teronormatividade. Borrilho (2010, p. 43) afirma que em nossa sociedade 
ocidental, “Os elementos precursores de uma hostilidade contra lésbicas e 
gays emanam da tradição judaico-cristã”. 

Os internautas aqui agrupados em “a família natural” buscam em seus 
discursos justamente essa concepção, conferir o status de natural e sagra-
do à família heterossexual. Esse modelo “[...] está de tal modo arraigado ao 
nosso imaginário social que a invenção de novas formas de vida se torna 
praticamente inexistente” (GONÇALVES, 2001, p. 23).

Buscam com esse modelo simplista de família deslegitimar toda forma 
distinta da concebida como única e correta. Um dos internautas afirma que 
os homossexuais “não escolhem mas tbm não quer dizer que seja o certo, a 
criança tem que crescer com a figura maternal e paternal do pai”. Ele afir-
ma não ser a homossexualidade uma escolha do indivíduo, entretanto, des-
considera a possibilidade de existência de uma família composta por um 
casal de pessoas não heterossexuais e filhos. 

Essa construção ideal da família nuclear burguesa é tomada como “nor-
mal” do conceito de família enraizado no imaginário social (NARVAZ; KU-
LER, 2006a). Como foi possível perceber nas falas aqui analisadas, um inter-
nauta, afirma que “a criança presisa de um PAI e uma MÃE, e esse é o modelo 
de família que é normal”, já outro menciona que “não disse que o modelo é 
anormal, mas o que é certo e sagrado como a Família” se referindo a casais 
homossexuais como não sendo um modelo anormal, mas que a família só se 
constitui por homem, mulher e filhos que para ele é o certo e o sagrado.
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A concepção naturalizada de família na modernidade se construiu so-
bre influência de preceitos religiosos. Estabelecendo ao conceito de famí-
lia uma ligação com a criação divina de uma completude entre mulher e 
homem que teriam a benção da procriação. Excluindo outros modelos e 
conjuntos familiares do conceito de família. Danisèle Hervieu-Léger (apud 
ZAMBRANO, 2006, p. 124) afirma que “a principal resistência à visibilidade 
dessas famílias, percebidas como atentatórias ao caráter “sagrado” adquiri-
do pela “família” nas sociedades modernas”, estando então casais homosse-
xuais profanando na atualidade a família por esse ser um instituto sagrado 
e que só aceitaria a sua composição por pessoas heterossexuais cisgêneras.

Essa concepção de sagrado surgiu a partir da tradição judaico-cristã, 
pois foi nessa tradição que as “práticas passaram a ser concebidas como 
pecaminosas, representando o descumprimento do que se julgava ser a pa-
lavra de Deus e a fraqueza do indivíduo diante das tentações demoníacas 
(BROWN apud LACERDA; PEREIRA; CAMINO, 2002, p. 167).

Esse modelo de família, por mais que não seja efetivamente vivida, ela 
“é imaginada, pensada, idealizada” (NARVAZ; KULER, 2006a, p. 398). A 
idealização desse modelo é imaginada como uma prerrogativa do que vi-
ria a ser família. Entretanto, é possível encontrar nos discursos de alguns 
internautas o reconhecimento da não efetividade do próprio modelo origi-
nalmente defendido, quando afirmam que “claro a exceções e muitas vezes 
vemos mães guerreiras que precisam fazer o trabalho dos dois por que o 
pai irresponsável abandonou ou só acha que dar 300 por mês e sumi justi-
fica” e “sim pai e mãe separados acontece, e continuam amando seus filhos 
e cuidando, e smp o filho terá aquela figura do Pai e da Mãe”. Admitindo, 
outras formas familiares distintas, mas que são derivadas do conceito fir-
mado por esses para família.

As elites judaico-cristãs influenciaram na construção desse conceito de 
família natural e determinaram a esse instituto um caráter sagrado e divi-
no. Isso ocorreu quando essas elites introduziram:

[...]um elemento novo que modificará radicalmente o paradigma 
da sexualidade: a abstinência. A única exceção a esse ideal asce-
ta que, ao mesmo tempo, permite confirmar seu status é o ato 
sexual reprodutor no âmbito do casamento religioso. A sexua-
lidade não reprodutora – e, em particular, a homossexualidade, 
forma paradigmática do ato estéril por essência – constituirá, 
daí em diante, a configuração mais acabada do pecado contra a 
natureza (BORRILHO, 2010, p. 44).
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A reprodução é então determinada como o laço pelo qual ligaria dois 
indivíduos para a construção da família e o fim pretendido para a relação 
sexual. Estabelecendo-se como regra o modelo heterossexual de família, 
constituído por indivíduos de gêneros distintos do qual geraria um tercei-
ro. Esse modelo é utilizado como discurso naturalizador de um padrão úni-
co de família.

“A família não é algo biológico, algo natural ou dado, mas produto de 
formas históricas de organização entre os humanos” (NARVAZ; KULER, 
2006b, p. 49). Portanto, o conceito de família é construído historicamente. 
Essa concepção dos internautas citados, da possibilidade de existência de 
família divorciada, onde mesmo com o divórcio se constituiria família nem 
sempre foi percebida como tal. 

 Pois, a partir da moral cristã, na idade média, as mulheres passaram a 
ser mais reprimidas. A religião fortaleceu valores da submissão da mulher 
utilizando os temores do castigo divino (GUIMARÃES, 2006). A mulher di-
vorciada não era “bem vista” socialmente, ela era estigmatizada pelo divór-
cio e culpada por destruir a família. 

Ao secularizar o casamento, o Estado assumiu o controle do 
estado civil e substituiu a Igreja como autoridade máxima nas 
questões da vida familiar. Nos debates sobre o divórcio [...], apre-
sentaram-se outros argumentos a favor dele: a emancipação dos 
casais infelizes, a liberação das mulheres do despotismo marital 
e a liberdade de consciência para os protestantes e os judeus, 
cuja religião não proibia o divórcio (HUNT, 2009, p. 32).

Essa visão anteriormente existente sobre o divórcio se baseava em dog-
mas religiosos assim como a visão dos internautas com relação ao casamen-
to entre pessoas do mesmo gênero na atualidade. É “Essa “sacralidade”, que 
toma como apoio a ordem natural das relações entre os sexos, torna “im-
pensável” qualquer outra configuração de família que não seja a composta 
por pai-homem, mãe-mulher e filhos” (ZAMBRANO, 2006, p. 124).

Essa afirmação do pesquisador Zambrano, é confirmada no presente 
estudo. É possível perceber uma certeza de uma imutabilidade do concei-
to forjado de família, sendo impensável um modelo de família composta 
por pessoas homossexuais. Nos comentários realizados pelos internautas é 
possível encontrar esse entendimento, quando afirmam que “Uma criança 
está acostumada com uma família composta, por PAI e MÃE” e que “A insti-



39Pesquisa em Arte, Audiovisual e Performances

tuição Família é anterior à sociedade e estado, então JAMAIS será mudada. 
Sempre será nuclear (Pai, Mãe e seus filhos)”.  

Tais falas revelam um preconceito e descaracterização de qualquer pos-
sibilidade de considerar enquanto família, a relação entre duas pessoas do 
mesmo gênero e ainda a impossibilidade de cuidarem de uma criança, já 
que elas estão “acostumadas” com uma família heterossexual, sendo para 
eles um conceito imutável.

Um dos internautas também busca reafirmar o modelo heterossexual de 
família ao afirmar que “E quero ver quem vai nos impedir de desmembrar 
qualquer lix... Que ousar por em risco a integridade moral de alguém de 
nossa família”, aplicando a família uma atribuição moral em sua composi-
ção. Existe nesse discurso “o predomínio de uma visão heteronormativa, 
em que a única possibilidade de relacionamento amoroso e sexual legítima 
seria a que ocorre entre homens e mulheres” (SILVA; MAIA, 2013, p. 11).

O elo que marca os discursos alocados em “os mensageiros de Deus” é a 
inflexibilidade em tratar da homossexualidade, como pecado, perversão e 
que desagradaria a Deus. Eles buscam legitimar as suas falas em concep-
ções religiosas, buscando defini-la como regra, desconsiderando a sua “opi-
nião” e se mostrando como representante ou porta voz da vontade de Deus.

A moral religiosa de um grupo, busca extrapolar os limites de sua co-
munidade e se auto intitular como única verdade absoluta. Não importa 
a crença que o indivíduo tenha ou que não tenha, ele, segundo os comen-
tários aqui descritos, deve segui-la. Homem e mulher seriam completude, 
verdade e natural na fala de alguns dos internautas.

A religiosidade cristã é um fenômeno extremamente presente 
na vida política do Brasil, afetando todo o espaço público e o 
imaginário de toda uma nação, criando formas de colocar o seu 
saber acima das ciências e do estado ou por vezes se mesclando 
aos dois de uma maneira silenciosa, criando uma extensão de 
poder enorme, que por vezes atua de modo invisível, afetando 
a vida de todos, provendo suas ideologias fora de seus templos, 
através das famílias, serviços de saúde, da educação, mídia e ou-
tras instituições sociais, onde homossexuais são cercados por 
ambientes opressores de sua orientação sexual e repressor de 
sua dimensão espiritual (SILVA; BARBOSA, 2015, p. 81).

Diante desses padrões morais, o certo e o errado são definidos, a he-
terossexualidade se estabelece como norma e a homossexualidade como 
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pecado. Muitos religiosos fundamentalistas, acabam por reproduzir um 
discurso lesbo-homofóbico, como os encontrados nas falas de alguns dos 
internautas ao mencionar um suposto posicionamento divino sobre a ho-
mossexualidade.

Deus não aceita isso, isso é anti Deus e anti humano e anti cul-
tura e anti natural, todo aquele que é fiel a Deus e é um de seus 
guerreiros deve se unir aos demais e lutar contra isso, aquele 
que é de Deus não aceita tal perversão, aqueles que forem contra 
Deus irão pagar. 
Postado no dia: 07/05/16. Internauta 5.

O internauta trata da homossexualidade como uma perversão que não 
deveria ser aceita por aqueles que “são de Deus” e que esses deveriam lutar 
contra esse mal. Esse tipo de discurso acaba servindo como respaldo para 
legitimar preconceitos e violências contra homossexuais. Um internauta 
afirma em sua fala que “E assim o mundo vai desandando cada dia mais”, se 
referindo a homossexualidade. 

Ao afirmarem, ser a “homossexualidade” perversão e que faz com que o 
mundo “desande”, eles afirmam um caráter pecaminoso, errado e maléfico 
dessa expressão da sexualidade humana. 

A terceira categoria apresentada “lesbo-homofobia bíblica” está presen-
te na literatura científica, como um fenômeno construído através da histó-
ria do Brasil, no qual é possível identificar a presença de valores religiosos 
modificando conceitos a respeito da compreensão das experiências da se-
xualidade humana (SILVA; BARBOSA, 2015). Intervindo em diferentes es-
paços públicos (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2009; PRETES; VIANNA, 2007), 
formando ideias religiosas sobre temas da sexualidade, elegendo uma nor-
ma em detrimento de outras formas de manifestação, divulgando para a 
sociedade como um todo, independente da pertença religiosa. Segundo 
Fernandes (2013, p. 487): 

Se o Brasil é definido pelo pluralismo religioso, no que tange à ex-
pressão pública das religiões, o pertencimento cristão (em suas 
várias correntes) tem dominado a cena e imposto suas represen-
tações conservadoras e arcaicas sobre o gênero e a sexualidade.

De modo a usar fundamentalismos bíblicos seletivos para dar plausibi-
lidade ao preconceito da lesbo-homofobia. Utiliza-se de um instrumento 



41Pesquisa em Arte, Audiovisual e Performances

religioso como maneira de legitimar uma sexualidade padrão. Conforme é 
possível identificar nas falas dos internautas.

Um dos internautas defende: “ridicula a atitude as meninas vao crescer 
achando que é normal gostar do mesmo sexo aberraçao éhr diz a bíblia”, e 
no mesmo sentido outro internauta aponta “Ser lésbica ou gay não é certo, 
ta na bíblia mano”.

Tal pensamento preconceituoso com justificação religiosa corrobora 
com os estudos de Natividade e Oliveira (2009, p. 132): “compreendemos 
a homofobia religiosa como um conjunto muito heterogêneo de práticas 
e discursos baseados em valores religiosos, que opera por meio de táticas 
plurais e polimorfas de desqualificação e controle da diversidade sexual”.

O certo e errado a partir de interpretações bíblicas, mostra-se como úni-
ca opção para aqueles que assim a entende, passando a exercer uma for-
ma de preconceito peculiar, distinta da mera lesbo-homofobia, passando a 
operar uma lesbo-homofobia religiosa de base bíblica.

Tal perspectiva também pode ser compreendida com maior precisão na 
fala do seguinte internauta, onde em sua fala há recortes de trechos bíblicos:

1. 25. pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram 
e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eterna-
mente. Amém. 26. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. 
Porque até as suas (mulheres mudaram o uso natural no que é 
contrário à natureza); 27. semelhantemente, também os varões, 
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sen-
sualidade uns para como os outros, varão com varão, cometendo 
torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu 
erro [...]
Postado no dia: 07/05/16. Internauta 6.

No mesmo sentido, Natividade (2006, s. p.) trata da percepção dicotômi-
ca existente entre a heterossexualidade e a homossexualidade pelo viés da 
ótica religiosa, que reforça o estado “natural da sexualidade”.

A dicotomia natureza  versus  antinatureza é, portanto, forte-
mente marcada – a partir dela se estruturam outras oposições: 
salvação-inferno, pureza-impureza, vida-morte, casamento- 
-solidão, proteção-vulnerabilidade, felicidade-destruição, santi-
ficação-pecado. A homossexualidade, como prática antinatural, 
está sempre posicionada no pólo negativo, o que corrobora para 
a formação de uma imagem negativa em torno dela.
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Sendo assim, incompatível com a suposta natureza divina, anti-homos-
sexuais. As falas dos internautas dessa categoria revelam o preconceito 
contra homossexuais mesclado a um saber bíblico seletivo, de maneira 
mais ou menos explícita, o uso religioso do livro sagrado cristão como ins-
trumento de ódio e/ou punição contra homossexuais é frequente nos exem-
plos citados. Trata-se de uma especificidade da lesbo-homofobia religiosa, 
ao mesmo tempo em que se confere um discurso de preconceito, a religio-
sidade conservadora busca desenvolver mais dicotomias entre “sagrado e 
pecado” através desse mesmo dispositivo.

Além disso, é possível perceber interseções entre as diferentes catego-
rias apresentadas “a família normativa, os mensageiros de Deus e lesbo-ho-
mofobia bíblica”. Não apenas nas falas apresentadas, como também através 
da literatura científica (PERES; VIANNA, p. 2007).

Os temas “família”, “vontade divina” e “revelação bíblica”, com finalida-
des de imposição de valores culturais normativos, e contra a homossexuali-
dade realizada através da religiosidade cristã trata-se de prática recorrente 
(FERNANDES, 2013; MUSSOKOPF, 2012).

Assim, corroboram com a construção de pensamentos sociais nos mais 
variados contextos, legitimando os seus próprios interesses. Podendo ser 
também visualizadas na próxima fala de um dos internautas: “Só Deus 
mesmo. Até nos desenhos o diabo se mete pra mostrar o que não presta”. 
Revelando-se um desprezo pela homossexualidade associada ao diabo. No-
vamente está presente a certeza da mensagem divina que institui o que se-
ria de fato “natural”.

Corroborando tal pensamento Natividade e Oliveira (2009, p. 131-132) 
afirmam que a “rejeição aos direitos das minorias sexuais por setores con-
servadores está embasada no temor do impacto que conquistas como a par-
ceria civil possam ter sobre normas hegemônicas sustentadas em concep-
ções cristãs de família e conjugalidade”. Nesse sentido, o que está em jogo 
não é apenas a regulação sobre a sexualidade, mas a disputa por espaços 
ideológicos, nos quais o conceito de família, a imposição de uma cultura 
religiosa específica (inclusive sobre outras) e o preconceito fundamentado 
em leituras bíblicas seletivas soma-se ao mesmo objetivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa pesquisa foi possível conhecer as relações entre religião e 
lesbo-homofobia. Dois temas que merecem ser estudados juntos, devido à 
especificidade do preconceito contra homossexuais realizado em nome da 
fé e da liberdade religiosa dos grupos religiosos dominantes.

O ambiente digital revela-se como um espaço de socialização reprodutor 
dos mesmos parâmetros discriminatórios que sofre o mundo “off-line”, ele-
gendo o grupo LGBT como alvo de preconceitos e discriminação mediados 
pelo pensamento religioso.

Nessa pesquisa foi encontrado 3 distintas categorias que abrangem tal 
pensamento, a “família normativa”, “os mensageiros de Deus” e a “lesbo-
-homofobia bíblica” A “família normativa” corresponde a um pensamen-
to de família padrão baseado na norma heterossexual compulsória, a 
categoria “mensageiros de Deus” diz respeito àqueles “enviados” ou “por-
ta-voz” de Deus, enquanto a “lesbo-homofobia bíblica” a possibilidade do 
uso instrumental seletivo da bíblia cristã com a finalidade de legitimar a 
conduta de discriminação.

A lesbo-homofobia aplicada ao caso apresentado revela-se como um dis-
positivo manifesto com diferentes formatos, ora mais acentuado, ora mais 
discreto, porém presente nas falas das postagens pesquisadas.

Com essa pesquisa, percebe-se a importância de ampliar a produção de 
estudos que busquem compreender o fenômeno religioso em sua comple-
xidade. Religião e sexualidade são temas bastante familiares embora pare-
çam distintos, através desses relatos apresentados na pesquisa reforçamos 
a necessidade de maiores estudos sobre a temática citada, para melhor 
compreender a lesbo-homofobia religiosa como categoria distinta.
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RESUMO

A convergência midiática e a ampliação do acesso à internet tem reconfi-
gurado a produção, circulação e consumo de conteúdo audiovisual na con-
temporaneidade, fazendo emergir novos formatos e dando visibilidade a 
narrativas que não encontravam espaço em outros ambientes. Diante desse 
cenário, este artigo tem como objetivo realizar um estudo de caso da pri-
meira temporada da websérie SEPTO, produzida no Rio Grande do Norte 
e disponibilizada em 2016, abordando os modos de produção, circulação e 
consumo da obra. 
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INTRODUÇÃO

Representatividade feminina, lésbica e nordestina são algumas das 
questões levantadas pela websérie SEPTO, produção realizada por um gru-
po de jovens em Natal, capital do Rio Grande do Norte, viabilizada graças 
ao financiamento coletivo através da plataforma Catarse.3 SEPTO teve sua 
primeira temporada disponibilizada no youtube e facebook4 entre setem-
bro e novembro de 2016, e desde então tem angariado prêmios5 em festivais 
internacionais voltados ao formato. 

A narrativa aborda os conflitos de Jéssica, uma jovem triatleta de car-
reira promissora que leva uma vida regrada por seu pai, que atua também 
como seu empresário. Ao passar mal durante um treino, é socorrida pela 
atraente Lua, dona de um estabelecimento que fica nas proximidades. A 
partir desse encontro, Jéssica começa a repensar toda uma vida de desejos 
abdicados. Em sua primeira temporada, SEPTO contou com cinco episó-
dios com média de oito minutos cada. 

Após seu lançamento, a websérie obteve ampla repercussão junto a um 
público-alvo formado majoritariamente por jovens.6 Paralelamente à cir-
culação na web, participou de inúmeros festivais, a exemplo do Buenos Ai-
res Webfest 2017 (Argentina) e Rio WebFest 2017 (Brasil). Em 2018, SEPTO 
foi licenciada para a plataforma de streaming Revry e encontra-se em fase 
de pós-produção de sua terceira temporada, viabilizada através de patrocí-
nio do edital Rumos Itaú Cultural 2018. 

O caso é significativo no que se refere ao alcance de público e acesso a 
instâncias de legitimação de obras audiovisuais voltadas à web no contex-
to do Rio Grande do Norte, Estado cuja produção independente ainda têm 
pouca visibilidade no circuito nacional. Ao divulgar a participação de SEP-
TO no Festival Out WebFestival (EUA), um dos principais grupos de comu-
nicação do Estado noticiava: “Com temática LGBT, websérie potiguar irá 
concorrer em festival em Hollywood.”7 

3 Conferir em: https://www.catarse.me/.
4 Os episódios foram disponibilizados nos canais do Brasileiríssimos: www.youtube.com/ 

user/br4sileirissimos, e www.facebook.com/br4sileirissimos/.
5 Destacamos o prêmio de melhor websérie pelo júri popular no Buenos Aires Webfest 2017 

(Argentina) e melhor elenco no Rio WebFest 2017 (Brasil).
6 É curioso constatar que a estratégia de circulação se deu paralelamente em duas plataformas: 

o facebook, no qual o primeiro episódio teve 835 compartilhamentos, 2,1 mil curtidas e 355 
comentários; e o youtube, cujo primeiro episódio foi visualizado quase 56 mil vezes. Os dados 
foram coletados pela autora em 23/12/2017, e servirão para discussão mais adiante.

7  Disponível em: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/com-tematica-lgbt-
webserie-potiguar-ira-concorrer-em-festival-em-hollywood.ghtml. Acesso em 17/02/2019.
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***
Concebida para a web, SEPTO obteve financiamento e estabeleceu con-

tato com seu público através de plataformas on line, em um contexto tec-
nológico propício para a emergência do formato. Nesse sentido, é notável o 
quanto a ampliação do acesso à internet e a popularização de equipamen-
tos de vídeo e smartphones são aspectos que vêm modificando a forma de 
produzir, circular e consumir conteúdo audiovisual. A facilidade de acesso 
a uma ampla variedade de formatos e narrativas audiovisuais; a possibilida-
de de publicar vídeos utilizando-se de um smartphone e de interagir com 
os criadores e outros internautas interessados no conteúdo audiovisual de 
sua predileção são faces de um cenário bastante dinâmico.

Esse fenômeno possibilita que não apenas os produtores convencionais 
produzam, mas que também outros internautas estejam aptos a comparti-
lhar suas produções na rede, ampliando assim a oferta de conteúdo audio-
visual, que se dissemina com facilidade nas mais diferentes janelas de exibi-
ção, englobando desde a tela de uma televisão até uma micro-tela de celular.

Neste novo contexto tecnológico, que permite a emergência de formas 
narrativas e múltiplos modos de consumo e formas de se relacionar com 
o conteúdo, têm se popularizado as webséries, produções audiovisuais se-
riadas que são criadas especificamente para veiculação na internet. Para 
discutir esse formato, partimos das reflexões suscitadas por Lopez Mera 
(2010), Álvarez (2011), Morales Morante e Hernández (2012), Zanetti (2013), 
Jost (2014), Hergesel (2015) e Ramos e Neves (2016), buscando estabelecer 
reflexões acerca dos aspectos de produção, circulação e consumo da pri-
meira temporada da websérie SEPTO. 

Discutindo as webséries: Tendências e desafios

A primeira produção brasileira original produzida pela Netflix foi a série 
3%, que estreou em 2016 na principal plataforma de conteúdo audiovisual 
por demanda do mundo. A série foi idealizada por um grupo de jovens em 
2009 que, após terem publicado o piloto da série no youtube, conseguiram 
dar visibilidade ao projeto e mobilizar uma ampla rede de apoiadores, es-
tratégia que acabou despertando o interesse da Netflix em financiar a tem-
porada completa.

No Brasil, a experiência é emblemática e parece apontar algumas pos-
sibilidades que a web apresenta aos produtores de conteúdo audiovisual, 
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incluindo profissionais e amadores, no que diz respeito a novas estratégias 
para dar visibilidade e fazer circular projetos independentes, que em um 
sistema rígido de produção televisiva não encontrariam espaço. Diante da 
problemática de inserção nas lógicas tradicionais de articulação entre pro-
dução e consumo dos produtos midiáticos, a circulação e visibilidade via 
web abrem novas possibilidades de contrato de leitura (VERÓN, 2004) entre 
quem quer produzir e ser visto e quem deseja consumir e ter acesso a produ-
ções distintas das ofertas do establishment midiático. Nesse sentido, as we-
bséries são apontadas como um formato estratégico para experimentação 
e divulgação de novos criadores de conteúdo e sua crescente oferta e con-
sumo tem também despertado o interesse por parte de pesquisadores que 
reconhecem a popularização desse formato ao redor do mundo.8 

Por websérie compreendemos as produções audiovisuais seriadas 
criadas especificamente para veiculação na internet e disponibilizadas 
em espaços online de circulação. Assim, séries criadas inicialmente para 
o segmento de TV que, em seguida, são disponibilizadas na rede não se 
enquadrariam nesse conceito. 

Da mesma forma que os criadores de conteúdo para TV estão cada vez 
mais empenhados em desenvolver narrativas transmidiáticas (SCOLARI, 
2009), sendo as webséries uma estratégia utilizada pelas emissoras para 
atrair principalmente o público jovem para suas produções, há também um 
movimento contrário, em que séries concebidas originalmente para a web 
migram para o segmento televisivo.9 De acordo com Alvarez (2011, p. 679): 

La televisión está pues en la web – de manera legal o ilegal se en-
cuentran en ella todas las series–, y la web está ya en los teléfo-
nos móviles y va entrando en las televisiones. La convergencia se 
superpone de ese modo a la multiplicación de pantallas (López, 
2008, 292), desafiando a productores y creadores, pero también 
a críticos y a teóricos a revisitar ciertas categorías. 

Ao se propor a investigar as webséries, pesquisadores como Lopez 
Mera (2010), Álvarez (2011) e Zanetti (2013) resgatam a discussão sobre a 
influência da narrativa seriada televisiva no formato. Por não ter que se 

8 Cf. Morales Morante e Hernandez (2012).
9 Em sua pesquisa, Morales Morante e Hernandez (2012) analisaram ficções que migraram da 

internet para a televisão e vice-versa, e identificaram que as “características de las webseries 
son fácilmente trasladables y/o adaptables al medio televisivo, que lentamente se va haciendo 
más permeable a este tipo de produtos” (p. 194).
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adaptar a uma grade de programação, que em geral trabalha com formatos 
específicos de quantidade de episódios e duração, as webséries possuem 
uma maior flexibilidade e se apresentam como um campo fértil para expe-
rimentação, tanto de linguagem como no tratamento de seus conteúdos. 

Para além das discussões acerca das características herdadas das nar-
rativas seriadas televisivas, interessa-nos refletir acerca da websérie a par-
tir de suas especificidades, considerando que se trata de um formato que 
emerge em um ambiente virtual.10 Mas, diante da diversidade de obras que 
se intitulam como tal, Jost (2014) lança uma questão: como construir um 
discurso com intenções generalistas diante de uma paisagem como esta?

Considerando um esforço infrutífero buscar delimitações para o for-
mato ou se ater a propostas de modelos estruturantes, buscamos analisar 
tendências que têm se apresentado, a partir de uma revisão bibliográfica. 
Nesse sentido, uma das principais características apontadas diz respeito 
à duração variável, sendo comum encontrarmos webséries com episódios 
de até dez minutos cada (LOPEZ MERA, 2010; ZANETTI, 2013). Esse aspec-
to busca estar alinhado ao comportamento volátil dos internautas, o que 
pode implicar também na adoção de narrativas mais ágeis, sem muitos nú-
cleos dramáticos. 

A liberdade de conteúdos e a possibilidade de atingir um amplo público 
potencial11 são alguns aspectos destacados por Morales Morante e Hernán-
dez (2012), em sua maioria composto por jovens que se relacionam através 
dos recursos de interatividade oferecidos pelas plataformas. Como nos 
aponta Zanetti (2014, p. 78): 

além dos registros de visualizações e “curtidas”, os comentários 
e os compartilhamentos, a participação ativa do público se efe-
tiva através das comunidades de fãs que, ao interagirem entre si, 
muitas vezes contribuem para a construção das narrativas.

Desse modo, mesmo estando disponível na web, a audiência incerta é 
uma constante, dependendo a visibilidade da capacidade de o conteúdo 

10 Segundo Morales Morante e Hernández (2012), a gratuidade do acesso a esses conteúdos e 
sua distribuição tem provocado uma mudança na mentalidade sobre a autoria e consumo. 
Assim, é importante que os profissionais considerem a especificidade da internet para pen-
sar novos conteúdos, atentando para a gratuidade do acesso, estratégias de interação, dentre 
outros aspectos. 

11 Por estar disponível ao mundo inteiro através da internet, é recomendado que os produtores 
estejam atentos a esse aspecto e insiram legendas para potencializar o poder de comunicação 
com o mundo.
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despertar interesse e estabelecer estratégias de diálogo com o público-alvo 
(HERGESEL, 2015). Assim, o bom desempenho pode ser medido pela quan-
tidade de visualizações, downloads, compartilhamentos e outros instru-
mentos que ajudem a mensurar o engajamento provocado. Como afirma 
Lopez Mera (2010), é a visibilidade no ciberespaço que repercute a susten-
tabilidade e continuidade da produção. 

Devido às facilidades de produção e circulação, é possível encontrar we-
bséries realizadas por amadores, estudantes e/ou profissionais, em geral se 
apresentando como produções de baixo orçamento. Para Hergesel (2015), 
esse fator pode implicar, por sua vez, escolhas estéticas e narrativas, tais 
como a utilização de poucas locações, personagens reduzidos, equipe en-
xuta, dentre outros aspectos.

De acordo com Zanetti (2014), o surgimento de novos formatos especí-
ficos para a web também tem afetado sensivelmente a dimensão das nar-
rativas. Nesse sentido, Hergesel (2015) sugere adequações de linguagem ao 
meio online na produção de webséries, tais como enquadramentos mais 
fechados, mais apropriados às possíveis janelas de exibição.12

Cabe ressaltar que, para além de manuais que estabeleçam regras rígi-
das, entendemos essas características como convenções que vem se confi-
gurando no formato. Ainda assim, parece-nos que o aspecto da experimen-
tação se apresenta mais relevante, sendo as webséries um campo fértil para 
emergência de novos criadores, experimentação de linguagens e abordar 
temáticas que não encontram espaço em mídias hegemônicas.13

A Websérie SEPTO

Com o objetivo de compreender os aspectos relacionados à produção, 
circulação e consumo da websérie SEPTO, discutindo ainda as temáticas 
abordadas e as formas de financiamento, aplicamos um questionário on-
line junto aos produtores através do googleforms. Foram analisados ainda 
dados obtidos através dos canais do youtube e facebook do projeto, além 
de entrevistas concedidas à imprensa, somadas a coleta de informações 

12 O autor sugere ainda que o intervalo de publicação entre um episódio e outro não deve ser mui-
to espaçado e traz outras orientações para o desenvolvimento de roteiros para séries na web.

13 Além disso, Lopez Mera (2010) relembra que produtores têm utilizado as webséries para ex-
perimentar narrativas que tem potencial para a TV e atrair novos públicos, além de se con-
figurar como uma estratégia de divulgação das séries televisivas no período que antecede o 
lançamento de novas temporadas.
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adicionais junto à equipe.14

Idealizado pela atriz e roteirista Alice Carvalho, SEPTO foi a experiência 
que marcou sua estreia no audiovisual, à época aos 20 anos. Inicialmente 
pensado como curta-metragem, o projeto foi apresentado à Marmota Fil-
mes, grupo formado pelos irmãos Pipa e Jomar Dantas, que assumiram a 
produção e sugeriram transformar a proposta em uma websérie. 

Iniciado o desenvolvimento do roteiro, Alice fechou uma parceria com 
o Brasileiríssimos, reconhecido site de notícias na área de música, preven-
do a veiculação da websérie no facebook e youtube do site. A estratégia foi 
pensada para auxiliar na divulgação do projeto e consequente captação de 
recursos. Além disso, foi firmada uma coprodução com o Caboré Audiovi-
sual, coletivo local que atua com produção audiovisual independente na 
cidade de Natal (RN). 

Com os roteiros finalizados, uma campanha foi criada no Catarse no 
valor de R$ 15 mil para viabilizar a produção. Após realizar vários eventos 
com objetivo de arrecadar fundos, e contando ainda com apoios de empre-
sas que forneceram alimentação para a equipe, as gravações da primeira 
temporada aconteceram entre junho e julho de 2016, contando com um or-
çamento de aproximadamente R$ 16 mil. 

SEPTO teve sua primeira temporada disponibilizada entre setembro e 
novembro de 2016, constando cinco episódios com média de oito minutos 
cada. Os episódios eram disponibilizados semanalmente nas duas platafor-
mas, inicialmente na página do facebook e em seguida no canal do youtu-
be do Brasileiríssimos. 

Além de fazer uso de expressões locais e assumir o sotaque nordestino, a 
produção chamou atenção por apresentar como protagonista uma mulher 
lésbica, abordando a relação homoafetiva de uma forma que foge aos este-
reótipos e representações habituais. 

A história faz questão de abordar a relação entre duas mulheres 
de forma super natural. Não é uma historia cujo relacionamento 
homossexual é gancho principal. (...) É uma relação de amor en-

14 O questionário foi aplicado no período de 12 a 19 de dezembro 2017. Em fevereiro de 2019, 
realizamos novo contato junto à produção para atualizar as informações.
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tre duas pessoas, que não é um problema pra ninguém.15

Assim, foi formado um núcleo de cinco diretores que também eram 
LGBT, de forma que cada profissional assumiu a direção de um episódio, 
contando com direção geral de Pipa Dantas (Marmota Filmes/Caboré Au-
diovisual). 

Juventude, Consumo e Interatividade em SEPTO 

De acordo com Morales Morante e Hernandez (2012), as webséries per-
mitem a emergência de ficções mais dinâmicas, dando abertura a novos re-
latos que reproduzam conflitos juvenis e questionem o sistema social atual, 
ao passo que busca estabelecer relações com as novas audiências. Sinto-
nizada com a paisagem descrita pelos autores, a protagonista de SEPTO é 
uma jovem que está em busca de si mesma, questionando-se sobre o que 
realmente deseja em contraponto às expectativas dos outros sobre ela. Em 
relação à narrativa, Alice Carvalho explica: 

o argumento de SEPTO foi escrito por mim em novembro de 
2015. (...) Juntei algumas vivências pessoais (...) com a vontade 
de rodar uma história que se passasse em Natal, mas que gerasse 
identificação com qualquer jovem da minha geração: estar preso 
em uma carreira que, muitas vezes, não é o que você quer, mas 
faz por um falso sentimento de “vocação”.16

Além de demonstrar forte apelo junto ao público LGBT, a websérie gerou 
identificação no público jovem. Segundo dados fornecidos pela produção, 
o público da primeira temporada era formado por 59% de mulheres e 41% 
homens, dentre os quais 56% tinha entre 18 e 24 anos, e 20% entre 25 e 34 
anos. A equipe de SEPTO, por sua vez, também era predominantemente 
formada por jovens: aproximadamente 86% tinha até 34 anos à época da 
estreia da primeira temporada, considerando os cargos de roteiro, direção 
e direção geral.

15 Depoimento concedido pela atriz Priscilla Vilela, que interpreta a personagem Lua, ao Novo 
Jornal. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NLKeRPzbSjU>. Acesso em 
22/12/2017.

16 Disponível em: <http://blogs.correiobraziliense.com.br/proximocapitulo/webseries-arena-
e-red/>. Acesso em 23/12/2017.
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Motivados pelo desejo de produzir conteúdo audiovisual e contar as pró-
prias histórias,17 SEPTO foi viabilizado graças a uma rede de parceiros, apoia-
dores e equipe colaborativa, considerando que o orçamento obtido através 
do Catarse era majoritariamente destinado a cobrir os custos de produção. 

Em relação ao crowdfunding, principal estratégia de financiamento uti-
lizado na obra, o diretor Victor Ciriaco defende sua utilização para o finan-
ciamento de projetos audiovisuais, considerando a rapidez e liberdade que 
este modelo proporciona: “Quando a gente não tem tantos incentivos de 
editais, que a gente (...) tenha certeza que (o dinheiro) vá sair com perío-
do hábil pra produzir, eu acho que é uma das melhores saídas que existem 
hoje em dia pra fazer audiovisual”.18

De fato, um grande desafio que as webséries apresentam é a sustenta-
bilidade financeira, preferencialmente dialogando com a noção de gratui-
dade. Nesse sentido, a experiência de SEPTO segue a tendência global que 
é envolver os espectadores de forma direta no sistema de financiamento 
(ÁLVAREZ, 2011) ou através de publicidade: “De todas formas, se requiere 
de imaginacion en los negócios para hacerlas rentables, si se desea lograr su 
sustenibilidad y permanência em el ciberespacio” (LOPEZ MERA, 2010). 

Após o lançamento da websérie em 2016, a equipe passou a buscar al-
ternativas para financiar as temporadas seguintes com um orçamento que 
possibilitasse melhores condições de produção, através de mecanismos 
de fomento direto e indireto. Após quase dois anos, em maio de 2018, o 
projeto recebe a notícia de que havia sido aprovado no edital Rumos Itaú 
Cultural para financiamento das duas últimas temporadas, mantendo-se 
no formato websérie.  

***
Um aspecto que chama atenção em SEPTO diz respeito à adoção de uma 

estratégia de distribuição incomum. Visando atingir um público jovem po-
tencial, para a primeira temporada uma parceria firmada com o canal Bra-
sileiríssimos possibilitou que os episódios fossem disponibilizados inicial-
mente no facebook e, em seguida, no youtube do canal, que passou a figurar 
como produtor associado do projeto. Assim, o mesmo conteúdo era arma-

17 Em entrevista ao Novo Jornal, Alice Carvalho afirma: “A gente fez muito na raça. (...) Dar 
visibilidade ao que é nosso, não porque é nosso, mas porque é bom”. Disponível em https://
www.youtube.com/watch?v=NLKeRPzbSjU. Acesso em 23/12/2017.

18 Entrevista de Victor Carvalho ao Novo Jornal. Disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=dKJrJ8jvPrY>. Acesso em 23/12/2017.
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zenado em duas plataformas distintas, tornando mais complexa a compre-
ensão do comportamento de consumo do público.

Em relação ao número de visualizações no youtube, observa-se que, num 
intervalo de pouco mais de um ano, o primeiro episódio foi visualizado qua-
se 56 mil vezes, número que cai no último episódio para aproximadamente 
25 mil.19 Em relação aos comentários, a quantidade se destaca no primeiro 
e último episódio, como vemos nos gráficos a seguir.  
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*Gráficos elaborados pela autora com base em dados obtidos em consulta realizada no youtube do 
Brasileiríssimos no dia 23/12/2017. 

Levando em consideração o desempenho no facebook, é possível perce-
ber que os dados do primeiro episódio de SEPTO no canal do Brasileiríssi-
mos, em contraste com os demais episódios, também é significativamente 
maior. Enquanto o primeiro episódio de SEPTO teve 835 compartilhamen-
tos, 2,1 mil curtidas e 355 comentários, o último contabilizava 78 comparti-
lhamentos, 403 curtidas e 52 comentários. 

Paralelamente à distribuição através dos canais do Brasileiríssimos, op-
tou-se por criar perfis do projeto no facebook, instagram e twitter, que eram 
utilizados para divulgar os episódios, materiais de bastidores, reportagens 
e demais informações, buscando estimular engajamento do público. Des-
se modo, as mídias digitais de SEPTO serviam para promover engajamento 
e redirecionar os interessados em assistir à websérie aos canais do Brasi-
leiríssimos, onde os episódios eram disponibilizados.    

Além de uma boa repercussão de público na web, SEPTO circulou ainda 
em festivais voltados ao formato, cuja existência é relativamente recente.20 
De acordo com Zanetti (2014), “as webséries já ocupam um lugar específico 
no campo de produção audiovisual, possuindo instâncias próprias de 

19 Informações obtidas em consulta aos canais do Brasileiríssimo, em 23/12/2017. 
20 Segundo Alvarez (2011), o surgimento de eventos dedicados exclusivamente para webséries 

acontece em 2010, como é o caso do Los Angeles WebSeries Festival (LAWebFest/EUA). No 
Brasil, o Rio WebFest é apontado como pioneiro, realizando sua primeira edição em 2015.
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reconhecimento e consagração”, sendo os festivais uma delas. Em sua pri-
meira temporada, SEPTO conquistou premiações de melhor websérie pelo 
júri popular no Buenos Aires Webfest 2017 (Argentina) e prêmio de melhor 
elenco no Rio WebFest 2017 (Brasil).21 

Graças à repercussão em festivais, SEPTO foi convidada a licenciar sua 
primeira temporada à plataforma de streaming Revry. Em junho de 2019, o 
projeto estreou sua segunda temporada no youtube do Brasileiríssimos, e 
atualmente encontra-se em pós-produção da terceira temporada, com pre-
visão de lançamento na web no primeiro semestre de 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de se tratar de um ambiente que traz desafios para produtores no 
que se refere a sustentabilidade e visibilidade, a oferta de conteúdo audio-
visual seriado para a web tem sido cada vez maior. Nesse cenário, as websé-
ries têm se apresentado como um formato fértil para emergência de novas 
narrativas e jovens talentos, em obras que assumem um caráter de maior 
experimentação, a um custo reduzido visando uma audiência potencial até 
então impensada. 

Todos esses aspectos têm incentivado os criadores a desenvolver 
conteúdo audiovisual para web, aproveitando as potencialidades que o 
meio oferece. No caso da websérie SEPTO, evidenciam-se as característi-
cas de ser produzida por jovens, construídos fora dos grandes centros de 
produção audiovisual (em Natal/RN), ter uma produção em parceria com 
coletivos audiovisuais (Marmota Filmes/Caboré Audiovisual) e desenvol-
ver estratégias de financiamento que buscam novas formas de vinculação 
com o próprio público consumidor, que passa também à condição de cola-
boradores ao participar do financiamento coletivo. Lançada em 2016, sua 
primeira temporada obteve um bom alcance de público e reconhecimento 
da crítica, fatores que contribuíram para a viabilização das temporadas se-
guintes, ainda no formato websérie. 

SEPTO apresenta uma narrativa com forte apelo juvenil, o que se apre-
senta como estratégico considerando o objetivo de produzir conteúdo se-

21 Até fevereiro de 2019, SEPTO tinha sido selecionado em nove festivais: Buenos Aires Webfest 
(Argentina), Seoul Webfest (Coréia do Sul), Asia Web Awards (Ásia), Rio WebFest (Brasil), Die 
Seriale (Alemanha), Wendie Webfest Hamburg (Alemanha), OUT Webfest (Estados Unidos), 
SP WebFest (Brasil), Streamy Awards (Estados Unidos). 
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riado para a web. Além disso, cabe ressaltar que o núcleo criativo do pro-
jeto (cargos de direção e roteiro) também era formado majoritariamente 
por profissionais jovens, que tinham experiência em sua maioria com pro-
dução de curtas-metragens, contando ainda com profissionais estreantes 
no audiovisual.

Neste contexto, a web passar a ser uma ambiência midiática tanto de cir-
culação como de negociação e captação de recursos, uma vez que a veicula-
ção de SEPTO se deu através da internet, mas também seu financiamento. 
Contando com um orçamento de aproximadamente R$ 16 mil, os recursos 
foram majoritariamente destinados à produção, de forma que o projeto 
agregou uma equipe de profissionais colaboradores. Apesar de estar em 
processo de produção das últimas temporadas, a continuidade em manter 
o projeto no formato websérie foi um desafio enfrentado pelos produtores, 
no que se refere a financiamento. 

Conhecimento das lógicas da internet, na etapa de planejamento, e cons-
trução de estratégias de baixo custo também são fundamentais. Para dar 
visibilidade ao projeto, SEPTO buscou estabelecer parcerias estratégicas 
desde a etapa desenvolvimento, o que culminou com produção associada 
ao canal Brasileiríssimos, que atuou na divulgação da campanha de finan-
ciamento e na distribuição pelo facebook e youtube. A parceria é avaliada 
pelos produtores como positiva, propiciando um alcance de público que 
não era imaginado para uma obra produzida fora do eixo.

No processo de circulação midiática, a interatividade é uma característi-
ca central que os produtores de conteúdo audiovisual para a internet devem 
considerar. O comportamento na web possibilita não apenas o consumo, 
mas também o engajamento, através de compartilhamentos e comentários, 
abrindo espaços de diálogo com os criadores e, em certos casos, possibi-
litando aos usuários a impressão de participar na construção da obra,22 
como também colaborar no próprio financiamento da produção. O que o 
torna um tipo de prosumer (BÓRIO, 2014), ou seja, o consumidor que pela 
mediação das tecnologias digitais de comunicação passa também a atuar 
em fases distintas do processo produtivo. 

Na primeira temporada de SEPTO, o primeiro episódio apresenta nú-
mero de visualizações substancialmente maior se comparado ao último. 
Ainda assim, é possível perceber um alto índice de engajamento no último 

22 Conferir Hergesel (2015) e Álvarez (2011). 
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episódio, através de comentários no youtube que opinam sobre o desfecho 
da temporada e/ou demonstram interesse na continuidade do projeto.23 

Considerando que o formato websérie ainda é bastante recente e o mo-
delo de negócio para produções audiovisuais na internet ainda está por de-
finir, Álvarez (2011) questiona: “¿acaso no lo está el de la industria audiovi-
sual en su conjunto?”. De todo modo, parece-nos que estamos diante de um 
fenômeno irreversível, no qual a internet propicia um terreno fértil para 
a difusão de conteúdo audiovisual, possibilitando a emergência de novas 
vozes e dar visibilidade a discursos e expressões que ofereçam representa-
ções diversas em nossa sociedade. 
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Entre Acrobacias e Pirotecnias:  
a Publicidade e Propaganda como 
Performance Cultural
Alexandre Tadeu dos Santos1   
Lidianne Porto Moraes2

INTRODUÇÃO

Essa reflexão trata da noção de performance e sua relação com a Publi-
cidade e Propaganda. Em outros termos, o que o presente texto se propõe a 
investigar é: em que medida as atividades e funções da Publicidade e Propa-
ganda podem ser consideradas performances culturais? Partimos da hipó-
tese de que os profissionais da publicidade podem executar o papel de per-
former ao combinar textos verbais e não verbais, com o intuito de divulgar 
ideias, produtos e serviços a um grande público, criando peças que muitas 
vezes dialogam com outras formas de expressão artísticas, como o cinema 
e o teatro. Como suporte teórico-metodológico, partimos da noção de Per-
formance tal como define Schechner (2003), Veloso (2014) e de Publicidade 
Híbrida nos termos investigados por Covaleski (2010). 

Nossa principal inquietação surge da constatação de que, no século XXI, 
diferentes áreas do conhecimento têm sido questionadas, revisitadas e 
muitos conceitos têm sido reformulados. Com a produção audiovisual pu-
blicitária não é diferente, em um mundo pautado por intensas mudanças 
tecnológicas de informação e a consequente ampliação das modalidades de 

1 Professor adjunto do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Informação e Co-
municação (FIC), na Universidade Federal de Goiás. Doutor em Ciências da Comunicação, 
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP).

2 Mestra em comunicação, na linha de mídia e cultura, pelo Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG).
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comunicação na era digital, as tradicionais formas de produção audiovisual 
foram impactadas a ponto de teóricos, especialistas e até mesmo profissio-
nais questionarem a continuidade do principal veículo de comunicação de 
massa do século XX: a televisão.

A expressão fim da televisão remete hoje, em diferentes contex-
tos, a um intenso debate em torno das grandes mudanças pelas 
quais vem passando a TV a partir da sua digitalização e conver-
gência com outros meios, bem como das transformações nas 
práticas sociais. Mais que uma tomada de posição fatalista, essa 
afirmação engloba um leque amplo de interrogações e especula-
ções sobre o destino da principal mídia do século XX. (CARLÓN 
& FECHINE, 2014, p. 7). 

Definimos como objeto empírico três trabalhos audiovisuais publicitá-
rios que ilustram muito bem o que esse texto busca discutir: a hibridização 
dos formatos, as novas possibilidades de combinação de linguagens a partir 
do contexto da era digital e a Publicidade e Propaganda como performance 
cultural. São eles: (1) The Key of Reserve, a produção de um vídeo para o 
YouTube, realizado pelo diretor de cinema estadunidense Martin Scorsese, 
em 2007, para anunciar a marca  Freixenet, um tradicional vinho espanhol; 
(2) o vídeo A dramatic surprise on a quiet square, (uma surpresa dramáti-
ca em uma pacata praça), produzido pela rede de televisão americana TNT 
(Turner Network Television) em 2012, com o intuito de divulgar  a marca da 
rede na Bélgica, e (3) A dramatic surprise on an ice-cold day (Uma dramática 
surpresa em um dia gelado), outro vídeo promocional pensado nos mesmos 
moldes do anterior, mas com o objetivo de divulgar a marca da rede de tele-
visão TNT na Holanda. 

Performance e Publicidade Híbrida

No início dos anos 2000, discutiu-se demasiadamente o fim dos tradicio-
nais comerciais de televisão de 30 segundos, assim como se discute atual-
mente o fim da televisão tradicional. Naturalmente, não se trata de uma 
morte absoluta, mas de profundas transformações nos modos de produ-
ção e recepção de conteúdos publicitários. Dito de outro modo, da mesma 
forma que o rádio não deixou de existir com o surgimento da televisão nos 
anos 50, a televisão, enquanto veículo, não deixará de existir. O mesmo po-
demos afirmar dos comerciais de 30 segundos que estão sendo repensados, 
reconfigurados e produzidos em uma relação híbrida com outras formas 
de comunicação e expressão:
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O conjunto de linguagens dos diferentes aparatos comunicacio-
nais e das variadas expressões artísticas produz um composto 
linguístico sincrético, constituído de manifestações culturais 
contemporâneas – transformadas por intersecções e mediações –  
que fomenta a geração de processos de hibridização. (COVA-
LESKI, 2010, p. 30).

As campanhas da TNT que propomos analisar nesse texto constituem-se 
de um misto, de uma combinação ou, em última análise, de uma hibridiza-
ção entre o teatro, o circo, o cinema e a televisão. Observamos ainda que esses 
produtos possuem o objetivo de promover a marca de uma emissora de tele-
visão (TNT) criando anúncios encenados (teatro), fazendo uso de acrobacias 
(circo) e pirotecnias cinematográficas para veicular o anuncio, não na tele-
visão tradicional, mas na internet. Quer dizer, estamos diante de anúncios 
que não possuem duração padronizada de 30 segundos e que estão em um 
outro espaço de divulgação: o YouTube, que prevê um usuário muito mais 
participativo que o tradicional espectador de televisão. Além disso, podemos 
vislumbrar que essas peças publicitárias são resultado da hibridização de 
tradicionais formas de expressão essencialmente performáticas, como o tea-
tro e arte circense. A esse respeito, Veloso (2014) nos conta que: 

o antropólogo Milton Singer (1912-1994), em um estudo publica-
do em 1955, usou o termo performances culturais para designar 
modos de comunicação, verbais e não verbais, entendidas como 
formas mais convencionais de performance, como as peças de 
teatro, óperas, circo, carnaval, desfiles, os serviços religiosos, lei-
turas de poesia, casamentos, funerais, formaturas, shows, brin-
des, brincadeiras e contação de histórias. (VELOSO, 2014, p. 197).

A essa lista de exemplos de performances culturais, Veloso acrescenta a 
dimensão social e humana:

Estamos falando de indivíduos como personagens que represen-
tam papéis sociais, em cenários culturais, de acordo com o que se 
espera de sua recepção e de acordo com suas próprias ansiedades 
e angústias em apreender a prática social. (VELOSO, 2014, p. 197).

Desse modo, em situações cotidianas, qualquer indivíduo representa di-
versos papéis sociais, profissionais e políticos. São atividades que exigem 
ações cotidianas que atendam a um desempenho esperado. E “dessa manei-
ra, penso as performances culturais não somente na operatividade do que 
chamamos de teatro, como também nas encenações e vivências de tramas 
construídas e desempenhadas por atores sociais.” (VELOSO, 2014, p. 202).
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Para muito além do teatro e das demais formas artísticas de encenação, 
a noção de performance cultural também engloba as relações sociais do co-
tidiano e ritualísticas, segundo Schechner (2003): 

Assim, podemos agora mencionar que quando estudamos a 
atuação no teatro ou na vida, o ato de estudá-los constitui Es-
tudo da performance (Performance Studies). Isso é autoevi-
dente. O campo acadêmico dos Estudos da Performance diz: 
não vamos estudar apenas o teatro – ou qualquer outra forma 
de performance formal: dança, música, e outros –, mas estudar 
também as ruas, os lares, os escritórios – a partir do exame da 
vida cotidiana. Vamos estudar também a diversão popular: os 
esportes, os jogos, os filmes, a Internet, todo tipo de atividades. 
(SCHECHNER , 2003, p. 29).

Na esteira da noção de Performance construída por Schechner é que lo-
calizamos a atividade de Publicidade e Propaganda, assumindo o desafio de 
promover produtos e serviços em um contexto cada vez mais pautado por 
tecnologias digitais. Isso significa dizer que a produção audiovisual publici-
tária precisa se reinventar a todo o momento, pois já não tem apenas como 
público alvo o tradicional espectador acostumado a acompanhar televisão 
com uma grade de programação pré-estabelecida, pelo contrário, esse novo 
público está em diversas telas e lugares ao mesmo tempo: nos games, redes 
sociais, plataformas de streaming, tablets, smartphones etc. 

Ressaltamos que as três peças publicitárias colocadas em análise nesta 
investigação escolheram o YouTube como meio de veiculação. Com efeito, 
o YouTube tem possibilitado a construção de novas formatações de vídeos 
publicitários e experiências intertextuais anteriormente limitadas pelas 
mídias tradicionais, sobretudo, a televisão. Dito de outro modo, até pouco 
tempo atrás, os comerciais de televisão para serem transmitidos, deveriam 
e ainda devem seguir um plano de mídia com inserções diárias limitadas e 
com tempo de duração médio de trinta segundos. Essas produções neces-
sitam se adaptar às grades de programação das emissoras que determinam 
os espaços e horários em aberto. 

Como é possível observar, por meio da interação com as novas mídias 
esse cenário começa a ser redesenhado. Primeiro, porque no YouTube a du-
ração do vídeo já não é mais imposta pela indústria televisual, o que signi-
fica dizer que a ditadura dos anúncios em trinta segundos ou múltiplos de 
cinco está perdendo força. Basta atentarmos para os exemplos dos vídeos 
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publicitários já mencionados: A campanha da Freixenet (Key to Reserva) 
chegou a durar nove minutos e vinte e dois segundos, o anúncio da TNT 
Bélgica, a dramatic surprise ina quiet square,  um minuto e quarenta e cinco 
segundos e a peça da TNT Holanda, a dramatic surprise on an ice-cold day, 
um minuto e cinquenta segundos. Dificilmente a mídia tradicional permi-
tiria a exibição desses vídeos em intervalos comerciais fora do padrão de 
duração e, caso houvesse exceção, naturalmente o investimento por parte 
do anunciante seria bem maior. Segundo, porque na era digital, da cultura 
da convergência ou das novas mídias, quem determina o que, como e quan-
do assistir é o usuário e não mais a indústria televisiva, que apresentou seu 
auge de popularidade e hegemonia com os telespectadores das décadas de 
setenta e oitenta. Com efeito:

O surgimento de novas mídias mais interativas e a recente chega-
da do HDTV (high definition television) – a televisão digital de alta 
definição – precipitam a evolução para uma publicidade que inte-
rage, seleciona, fragmenta e que, sobretudo, não se parece com a 
comunicação publicitária tradicional. (COVALESKI, 2010, p. 20).

Fato é que, inevitavelmente, a partir do maior uso da internet no mundo, 
a partir dos anos noventa, e o consequente crescimento das redes sociais, 
as formas e possibilidades de comunicação se ampliaram e os hábitos de 
consumo da televisão foram impactados:

A internet nos forneceu a infraestrutura tecnológica necessária 
para superar a diversidade de formas comunicativas, permitin-
do a transformação de quase todas estas para o formato digital. 
A rede constitui um dos instrumentos privilegiados para poder 
representar configurações socioculturais baseadas na sinergia, 
como a “inteligência coletiva” definida por Pierre Lévy (1997). A 
internet é um meta-meio interativo e comunitário. Um meio de 
meios. (LACALLE, 2010, p. 80).

Nessa perspectiva, a rede das redes acabou por representar um novo de-
safio para os meios de comunicação tradicionais, como o cinema e a tele-
visão, uma vez que ampliou as possibilidades de comunicação em termos 
globais, possibilitou o surgimento de novas formas de veiculação de conteú-
dos audiovisuais e consolidou plataformas de compartilhamento de vídeos 
e produção massiva de conteúdo televisivo compartilhado via streaming. 

Cabe enfatizar que há pouquíssimo tempo, na era pré-internet, reco-
nhecíamos facilmente as características de uma determinada manifes-
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tação textual pelos atributos que lhe eram próprios. Dito de outro modo, 
reconhecíamos um filme pela sua própria forma de registro: a película e o 
vídeo, por meio do sistema do som e das imagens em fitas eletromagnéti-
cas; a televisão, por sua capacidade de transmissão ao vivo ou gravada, que 
atinge uma grande massa de telespectadores; o teatro que prevê uma arena 
ou palco para realizar sua performance para um publico. Vale ressaltar que 
o patrimônio semiótico dessas mídias tradicionais, sobretudo do cinema, 
está fornecendo conteúdos e repertórios das produções das novas mídias. 
É uma estrada de mão dupla, na qual antigas e novas mídias dialogam, se 
misturam, se hibridizam, transformam-se em referências mútuas que 
alimentam e instigam o imaginário dos antigos espectadores e usuários 
das novas mídias, quer dizer: 

 (...) os meios se imbricam uns nos outros e se influenciam mu-
tuamente, a ponto de, muitas vezes, tornar-se impossível classi-
ficar um trabalho em categorias como cinema, vídeo, televisão, 
computação gráfica ou seja lá o que for. (MACHADO, 2007, p. 216). 

Uma produção de vídeo para o YouTube, realizado em 2007, pelo diretor 
de cinema estadunidense Martin Scorsese ilustra bem essa questão. The 
Key to Reserva3 (A Chave reserva) possui como trama central a história pro-
tagonizada pelo próprio Scorsese que, supostamente, encontrou um rotei-
ro de três páginas hipoteticamente escrito por Alfred Hitchcock. Numa es-
pécie de mockumentary (falso documentário), Scorsese dá entrevista para 
um documentarista mostrando que guarda a sete chaves o roteiro inaca-
bado de Hitchcock, “uma coisa é conservar um filme já produzido, outra 
é conservar um filme nunca antes rodado” afirma Scorsese. Seu desafio é 
dirigir a história da mesma maneira que Hitchcock o faria. O resultado é 
um belíssimo filme realizado com a mesma estética “Hitchcockiana”, com 
cortes abruptos, planos de detalhes de pequenos objetos importantes para 
a trama e a construção constante de um suspense reforçado pela trilha so-
nora. Neste ponto, o usuário/espectador é levado a crer que se trata de um 
filme de ficção. A história central é baseada em um personagem que arrisca 
sua vida para encontrar uma chave reserva que lhe dará acesso a uma caixa 
secreta. Ao final, já de posse da chave, o protagonista abre a caixa e se depa-
ra com uma garrafa de vinho da marca espanhola Freixenet enquadrada em 

3 Ver: Key to reserve: Martin Scorsese, Alfred Hitchcock, Herrmann. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=P5nAxzH4OPs. Acesso em 17/03/2018.

https://www.youtube.com/watch?v=P5nAxzH4OPs
https://www.youtube.com/watch?v=P5nAxzH4OPs
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packshot.4 Trata-se, portanto, de um comercial na forma de um curta-me-
tragem de ficção, confundido com a estética do documentário e encenado 
como peça de teatro. Como nos ensina Schechnner, de todas as formas de 
expressão aqui citadas, apenas o teatro é essencialmente performance:

todo teatro é performance, mas nem toda performance é teatro 
(ou qualquer outra subcategoria de performance). Tudo isso pode 
parecer muito simples; todavia, acredito que seja importante 
manter essas distinções em vista. (SCHECHNER , 2010, p. 28).

Mas afinal, o que podemos compreender por performance? Em que me-
dida, o exemplo supracitado pode ser ilustrado como exemplo de perfor-
mance cultural? A esse respeito, Schechnner nos esclarece que:

Qual a diferença entre ser performance e como se fosse perfor-
mance? Alguns eventos são performance e outros, não exata-
mente isso. Há limites para que algo seja performance. Porém, 
virtualmente tudo pode ser estudado como se fosse perfor-
mance. Alguma coisa é performance quando o contexto his-
tórico-social, as convenções e a tradição dizem que tal coisa é 
performance. Rituais, brincadeiras, jogos e papéis do dia-a-dia 
são performances porque convenções, contexto, uso e tradição 
dizem que são. Não podemos determinar que alguma coisa seja 
performance a menos que nos refiramos a circunstâncias cultu-
rais específicas. Não há nada inerente a uma ação em si mesma, 
que a caracterize ou a desqualifique como sendo performance. 
(SCHECHNNER, 2003, p. 6).

No vídeo, o espectador é convidado a perceber citações das obras de Hit-
chcock, como Intriga Internacional (1959), com sua trilha sonora original 
composta por Bernard Herrmann, Os Pássaros (1963), O Homem que sabia 
demais (1956) e Janela Indiscreta (1954), entre outros. O que torna possível 
reconhecimento dessas relações intertextuais é o registro dessas situações 
na “enciclopédia do espectador”, que evoca as lembranças por intermédio 
de um imaginário coletivo. (ECO, 1989, p. 126).

Na sequência, colocamos em análise o exemplo empírico A dramatic sur-
prise on a quiet square;5 (uma surpresa dramática em uma pacata praça), 

4 “Packshot é uma cena específica com o produto. É o produto em close. Ele pode entrar em 
qualquer parte do roteiro, mas, geralmente, é colocado no fim, após o término da história”. 
(BARRETO, 2004, p,104).

5 Ver: A dramatic surprise on a quiet square. Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=316AzLYfAzw. Acesso em 17/03/2018.

https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw
https://www.youtube.com/watch?v=316AzLYfAzw
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um vídeo com duração de 1 minuto e 45 segundos produzido pela rede de 
televisão a cabo TNT. O vídeo tem início com a inserção de créditos, como 
nos tradicionais filmes hollywoodianos, com os seguintes dizeres: “Some-
where in a little town in Belgium” (Em algum lugar de uma pequena cidade 
na Bélgica),” on a square where nothing really happens “(em uma praça onde 
nada realmente acontece), “we placed a button” (Nós colocamos um botão), 
No meio da praça há um totem com um botão vermelho e uma seta onde 
se pode ler: “push to add drama” (pressione para adicionar drama) “and 
waited for someone to push it” (Procura-se alguém para pressioná-lo). As 
pessoas que caminham pela praça demonstram estranhamento, um ciclis-
ta passa em frente ao totem, olha desconfiado, mas resolve apertar o botão 
vermelho. A partir de então, uma sirene toca anunciando uma ambulância 
chegando ao local, paramédicos carregam um paciente na maca e o deixam 
cair no chão, as pessoas se espantam, os paramédicos recolhem o paciente 
e o colocam na ambulância, esquecem as portas abertas e quando avançam 
o paciente cai novamente. Tais cenas acabam por surpreender as pessoas 
certamente acostumadas a observar essas cenas em outros espaços, como 
o cinema ou teatro, não em um espaço público, desse modo:

O que é novo, original, chocante, ou avantgarde é, quase sempre, 
uma recombinação de comportamentos conhecidos, ou o deslo-
camento de um comportamento do lugar onde ele é aceitável ou 
esperado, para um espaço ou situação em que este seja inaceitá-
vel ou inesperado. (SCHECHNNER, 2003, p. 4). 

Na sequência, outro ciclista se distrai vendo o paciente no chão e acaba 
por bater na porta da ambulância. Assim como nos filmes de aventura, o 
ciclista começa a lutar com um dos paramédicos e, simultaneamente, uma 
viatura policial persegue um carro cheio de bandidos e, no mesmo local, 
travam um tiroteio. Após toda essa encenação, um pôster posicionado no 
alto de um prédio se abre e anuncia: “Your daily dose of drama” (a sua dose 
diária de drama) “from 10/04 on telenet – TNT – we knowm drama.” ( Dia 
10/04 na TNT – Nós conhecemos drama). O vídeo em questão teve mais de 
56 milhões de visualizações. 

Numa combinação de encenação de teatro com a linguagem cinemato-
gráfica, o produto audiovisual promove uma chamada para os filmes da 
rede de uma maneira inusitada e inesperada. Buscando interação com o 
usuário, faz com que as pessoas presentes na praça se sintam dentro do 
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universo diegético e esbocem reações de medo, riso e surpresa. Nessa pers-
pectiva, o anúncio executado ao vivo para uma plateia  de pessoas comuns 
aproxima-se da linguagem dos games, pois para que todo o sistema de per-
formance seja acionado é necessária a interação com o público (Alguém 
tem que apertar o botão).  De todo modo, consideramos que experiências 
como essa demostram o como a televisão está atenta às novas formas de 
circulação de conteúdo e reconhece o papel fundamental que o espectador 
representa nesse processo. Com efeito, compartilhamos a opinião de que:

Os profissionais de televisão e do audiovisual em geral vivem um 
momento de estupefação, desafio e necessidades de riscos em 
direção a alguma coisa que ainda não se sabe bem o que poderá 
vir a ser. Vamos viver um período de muita experimentação de 
novos modelos de televisão, onde alguns vingarão e outros pro-
vavelmente fracassarão. Tudo indica que estamos vivendo um 
fim de um modelo de televisão e o surgimento de experiências 
ainda não muito nítidas, mas suficientemente expressivas para 
demandar pesquisa e análise. (MACHADO; VÉLEZ, 2014, p. 56).

Por fim, colocamos em análise a campanha de divulgação da marca TNT 
na Holanda, intitulada de A dramatic surprise on an ice-cold day6 (Uma dra-
mática surpresa em um dia gelado). O vídeo começa com a seguinte frase: 
Somewhere in the Netherlands (Em algum lugar na Holanda), on a ice-cold 
winter`s day (Em um dia de inverno gelado), we placed the button (nós co-
locamos um botão), we placed the button again (nós colocamos um botão 
de novo), “push to add drama” (pressione para adicionar drama), as pessoas 
observam desconfiadamente o botão, muitos hesitam em apertar até que 
um jovem cria coragem e aciona o botão.  Nesse momento, um homem pen-
durado por uma corda, semelhante a um tecido acrobático muito utilizado 
em performances circenses, cai rapidamente de um prédio e aproxima-se 
do rapaz. Uma voz robótica pergunta: Make a choice:blue or yellow?? (Faça 
uma escolha, azul ou amarelo?), o rapaz escolhe amarelo, e o ator que passa 
pela rua vestido de amarelo recebe um tiro de revólver e cai no chão como 
se estivesse ferido. O rapaz que apertou o botão rapidamente é colocado 
numa van onde está estampada a seguinte frase: Witness Protection Pro-
gram (Programa de proteção a testemunha). Em seguida, há um corte para 
uma outra cena na qual o rapaz é retirado da van e jogado em um local onde 

6 Ver: A dramatic surprise on an ice-cold day. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=ZIkPeZKP-d4. Acesso em: 17/03/2018.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIkPeZKP-d4
https://www.youtube.com/watch?v=ZIkPeZKP-d4
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há um prédio abandonado, carros batidos, o clima é de destruição. Deve-se 
ressaltar a semelhança que esse ambiente tem com os cenários de alguns 
videogames, através do qual é oferecido ao jogador assumir o controle de 
armas e atirar em alvos inimigos. A performance continua com a atuação 
de atores, em figurinos de policias, atirando em outro atores vestidos de la-
ranja (provavelmente presidiários). Em uma outra cena, o tecido acrobático 
pendura um ator representando o icônico cantor e ator norte-americano, 
Elvis Presley, que se junta aos policiais com uma arma e atira nos bandidos. 
As pessoas que passam no local mostram surpresa e medo em suas reações 
como se não estivessem compreendendo o que estava a ocorrer. Tanques de 
guerra se juntam ao policias e jogam jatos d’água nos atores e também nos 
pedestres. Uma pedestre acena espantada para um grupo de três homens, 
dois jovens e um idoso completamente nus e que tentam fugir dos tiros. Em 
ralação o uso da nudez artística em espetáculos teatrais, Schechnner nos 
ensina que:

(...), a nudez, por exemplo, causou grande comoção quando pas-
sou a ser utilizada pelas artes performáticas de modo mais am-
plo, a partir dos anos 60. Mas, por que o choque, por que a nu-
dez era surpreendente? Simplesmente porque nunca tinha sido 
usada em espaços reservados às grandes companhias de artes 
performáticas ditas sérias. Antes disso, na América do Norte, 
as pessoas viam corpos nus em casa ou nos banheiros dos clu-
bes de ginástica. A justificativa para o uso pioneiro da nudez no 
teatro sério era de que, ali, a nudez era artística e não erótica.  
(SCHECHNNER, 2003, p. 4).

Na sequência, um pôster pendurado no prédio se abre e assina a cam-
panha: Your daily dose of drama from 24 January 2013 on KPN. (Sua dose 
diária de drama. Estreia 24 de Janeiro na KPN). TNT, we know drama (TNT 
nós conhecemos drama). Os atores nus passam de frente ao pôster e o pú-
blico não segura o riso. Nessa peça publicitária, é possível reconhecer, além 
do circo e do teatro, tradicionais artes performáticas, marcas de expres-
são típicas do cinema, da televisão e do videogame. É possível observar na 
campanha uma complexa produção, que envolve, além das performances 
dos atores, pirotecnias (tiros, explosões), típicos efeitos visuais cinemato-
gráficos, acrobacias circenses e interação com o público. O resultado da 
campanha é um vídeo de 1 minuto e cinquenta segundos devidamente fina-
lizado e sonorizado para ser veiculado no YouTube. Essa produção, assim 
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como qualquer obra audiovisual, prevê a combinação de um intenso traba-
lho de pré-produção, produção e pós-produção de uma grande equipe com-
posta por diretores, produtores, figurinistas, maquiadores, cinegrafistas, 
iluminadores, entre tantas outras funções que compartilham da autoria de 
uma complexa produção audiovisual. Com efeito: 

A maioria das performances, cotidianas ou não, têm mais de um 
autor. Rituais, jogos e performances da vida diária são escritas 
por um ente coletivo anônimo ou pela tradição. Pessoas a quem 
se credita a criação de um jogo ou rito, geralmente, revelam ser 
sintetizadores, recombinadores, compiladores ou editores de 
ações já praticadas anteriormente. (SCHECHNNER, 2003, p. 5).

Os três exemplos trabalhados neste texto ilustram nitidamente que uma 
produção audiovisual é um processo de trabalho coletivo e, a exemplo dos 
casos apresentados, um intenso e desafiante trabalho de criação, redação e 
produção. Décio Pignatari (1973) menciona em seu livro “Informação. Lin-
guagem. Comunicação” a expressão Designer da linguagem para se referir 
às pessoas que são capazes de estabelecer novas relações e estruturas de 
signos. Assim sendo, profissionais de diversas áreas: arquitetura, desenho 
industrial, cineastas, fotógrafos, produtores de rádio e TV são constante-
mente desafiados a produzir novas relações de ideias fazendo uso da lin-
guagem. Nessa perspectiva, o profissional de publicidade e propaganda 
pode ser considerado um designer da linguagem, nos termos sugeridos por 
Pignatari, e por que não a dizer que esse profissional também desempenha 
o papel de performer nos termos sugeridos por Schechnner? Já que segun-
do o autor “Um dos significados de performar é fazer as coisas de acordo 
com um tipo específico de cenário ou plano.” (SCHECHNNER, 2003, p. 8). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mas como inovar em um mundo que parece que tudo já fora dito ou cria-
do nessa chamada era da informação? Na persecução desta resposta é que 
se enquadra o profissional de Publicidade e Propaganda, que deve estar 
sempre antenado às mudanças das tecnologias da informação e comunica-
ção e enfrentar o constante desafio de criar novos textos a partir de tantos 
outros já criados anteriormente. Como podemos observar nos três exem-
plos empíricos anteriormente trabalhados, este profissional, por vezes, 
tem a clara intenção de produzir uma mensagem através da fuga do lugar 
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comum, quer dizer, o que está em jogo é a criação de peças publicitárias que 
não se apresentam de início como tal, pelo contrário, nos faz crer que se 
tratam de um documentário, de uma peça de teatro encenada na rua ou de 
uma cena de filme. Desse modo, esses anúncios acabam por se confundir 
com outras formas de expressão, uma vez que a performance dos atores 
remetem às performances típicas do teatro, cinema, circo e vídeo game e, 
no caso do anúncio do vinho espanhol Freixenet, a um falso documentário 
conduzido pelo renomado diretor de cinema Martin Scorsese. 

Deve-se ressaltar o estratégico e indispensável papel do publicitário em 
todo o processo de criação dessas campanhas, ao lado de diversos profis-
sionais de produção audiovisual, como diretores, produtores, cenógrafos, 
sonoplastas, entre outros. Cada profissional dentro de sua especialidade 
atua com um papel específico, como um ator social do cotidiano, como um 
maestro de uma orquestra, de um médico no consultório, como um chef de 
cozinha e de um garçom desempenhando seu trabalho em um restaurante:

o garçom sabe o que ele está fazendo e onde ele faz o que faz. 
O garçom está cônscio de que o que ele faz não é o que os clien-
tes ali fazem ou mesmo o que o cozinheiro e os administradores 
estão fazendo. Cada um desses personagens atua um papel di-
ferente. O garçom está atuando, performando ser um garçom; 
o cozinheiro, um cozinheiro, etc. E embora o garçom possa não 
dizer “Eu estou atuando como um garçom”, mas “Eu estou reali-
zando o meu trabalho”, o seu trabalho é uma performance que 
realiza (não apenas é) um garçom. E isso se aplica a qualquer ou-
tro tipo de trabalho e papel social. Cada trabalho e papel social 
prevê um vestuário, gestos e ações que lhe são peculiares, uma 
forma de representação, e, também, um lugar em que são ence-
nados. (SCHECHNER , 2010, p. 29).

Como nos ensina Richard Schechnner (2003), a performance não está 
na coisa em si, mas no entre, quer dizer “Uma pintura ocorre num objeto fí-
sico, uma novela ocorre em palavras. Mas uma performance (mesmo quan-
do partindo de uma pintura ou de um romance) ocorre apenas em ação, 
interação e relação” (SCHECHNNER, 2003, p. 2). 

Nos exemplos empíricos, podemos observar a ação de atores da ficção 
e de atores sociais (publicitários, profissionais do audiovisual,) que mate-
rializam a performance em sons e imagens. Após essas cenas serem grava-
das, editadas e finalizadas, elas passam a compor uma outra performance 
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que é o vídeo divulgado no Youtube. O vídeo veiculado na plataforma de  
streaming cria uma rede de complexas relações e interações, nas quais os 
espectadores e consumidores irão desempenhar o papel de co-performers, 
à medida em que assistem, compartilham, reproduzem e comentam as cam-
panhas fazendo parte da plateia desse espetáculo que acumula milhões de 
views nas plataformas digitais ao redor do mundo e em diferentes idiomas.
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RESUMO

Este artigo nasce como parte da tentativa de pensar as performances de 
Beyoncé a partir das personas femininas que essa cantora explora em suas 
performances nas mídias. Delimita-se a presença de três personas que 
funcionam como modelos arquetípicos que se complementam dentro da 
carreira da artista: a mãe, a esposa e a mulher negra. O trabalho em ques-
tão tem o intuito de pensar especificamente uma dessas personas: a figura 
da esposa, o mundo narrativo que ela aciona, a reiteração e ressignificação 
desse lugar. Partimos dos conceitos de performance, repertório e roteiro, 
tal como concebidos por Diana Taylor (2013), na tentativa de identificar 
como essa persona reencena roteiros culturalmente demarcados a partir 
de repertórios que se mostram na performance da artista. 
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ABSTRACT

This article is born as part of the attempt to think about the performan-
ces of Beyoncé from the female personas that this singer explores in her 
performances in the media. It delimits the presence of three people who 
function as archetypal models that complement each other in the artist’s 
career: the mother, the wife and the black woman. The work in question 
is intended specifically to think of one of these personas: the figure of the 
wife, the narrative world that it activates, the reiteration and resignifica-
tion of this place. We start from the concepts of performance, repertoire 
and screenplay, as designed by Diana Taylor (2013), in an attempt to identi-
fy how this person reenacts culturally demarcated scripts from repertoires 
that show themselves in the artist’s performance.

Keywords: Beyoncé; female; marriage; blackness; performance.

O feminino em Beyoncé

Desde o final dos anos 1990, época em que fazia parte do grupo Destiny’s 
Child, boa parte das performances da cantora estadunidense Beyoncé gira 
em torno do feminino, como comumente acontece com muitas artistas 
mulheres. Independent Women (2001), Survivor (2001), Naughty Girl (2003), 
Resentment (2006), If Were a Boy (2008), Run The World (Girls) (2011), 
Flawless*** (2013) e Sorry (2016) são todas exemplos de canções de diferen-
tes fases da carreira da artista que exploram narrativas femininas, ou seja, 
cantadas por uma mulher e com um eu-lírico que aponta para as cotidiani-
dades de gênero. As narrativas presentes neste cancioneiro se apresentam 
também nas performances: é na corporalidade de Beyoncé, em conjunto 
com a música e os dispositivos cenográficos, que essas personas femininas 
criam seus mundos narrativos, desenvolvem seus enredos, além de reen-
cenar e/ou ressignificar certos roteiros culturalmente demarcados, como 
explicaremos mais adiante. Adota-se o termo “persona” acionando toda 
a complexidade presente nas suas inúmeras filiações: chama-se persona 
tanto o destacamento de alteridade advindo da psicologia analítica quanto 
a noção de máscara teatral advinda do campo dos estudos do teatro. De for-
ma mais contemporânea, “persona” também emerge como conceito filiado 
ao marketing, na criação de imagens pessoais que evocam gerenciamento 
de carreiras em espaços regulados.  
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Elegemos a performance no palco registrada midiaticamente como pon-
to de partida para debater como as narrativas sobre o feminino presentes 
nas canções se espraiam para a formação de uma “vida cênica” a partir de 
enlaces de referências biográficas da cantora Beyoncé e suas dramatizações 
em videoclipes, apresentações ao vivo, aparições em redes sociais digitais e 
em ambientes de mídia em que a noção de “atuação” seja convocada.  Deli-
mitamos a presença de três personas que se complementam e se agenciam 
dentro da carreira da cantora, aparecendo ao longo de sua trajetória na mú-
sica: a mãe, a esposa e a mulher negra.3 É evidente que Beyoncé assume 
muitos outros papéis, mas são essas as personas que destacamos em suas 
performances pela complexidade dos enredos que se criam a partir delas. 
Para fins didáticos, esse artigo tem o intuito de pensar especificamente a 
figura da esposa, o mundo narrativo que ela aciona, além dos sentidos em 
torno do casamento/amor romântico que ela agencia. Para isso, faremos 
a análise da performance que acontece no bloco composto pelas músicas 
Part II On the Run, Forever Young e Halo, que faz parte da On The Run Tour, 
realizada pelo casal Beyoncé e Jay Z4 no ano de 2014. Antes disso, tentare-
mos aclarar o conceito de performance que embasa toda a discussão que 
propomos nesse artigo. 

Sobre performance

Performance é um termo complexo utilizado por diversos campos de 
conhecimento diferentes com usos que de modo geral não se contradizem, 
mas possuem distinções. Aqui, utilizamos performance a partir do modo 
como essa ideia foi pensada e conceituada por Diana Taylor, no livro O ar-
quivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas (2013). 
Taylor vai enxergar a performance enquanto episteme, ou seja, um modo 
de conhecer, de armazenar e transmitir conhecimento e não apenas um 
objeto de análise. De acordo com ela, “nós aprendemos e transmitimos o 
conhecimento por meio da ação incorporada, da agência cultural e das es-
colhas que se fazem” (TAYLOR, 2013, p. 17), assim “as performances fun-
cionam como atos de transferência vitais, transmitindo o conhecimento, 

3 Chegamos a essas personas através da análise de videoclipes e outras produções midiáticas 
(como shows e apresentações em premiações) da cantora, onde observamos a recorrência 
desses três modelos performáticos.

4 Jay Z é um rapper e produtor estadunidense, casado com a cantora Beyoncé desde 2008, com 
quem tem três filhos: Blue Ivy e os gêmeos Sir e Rumi Carter. Tanto o rapper quanto a cantora 
costumam abordar temáticas ligadas ao seu casamento em suas produções.
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a memória e um sentimento de identid ade social por meio do que Richard 
Schechner denomina ‘comportamento reiterado’” (TAYLOR, 2013, p. 27). 

Nesse estudo, Taylor lida com a performance em torno do comportamen-
to expressivo como agente capaz de repassar adiante a memória cultural nas 
Américas. Aqui, adaptamos suas ideias ao contexto da cultura pop e lidamos 
com a performance tanto no sentido de objeto de análise, ou seja, desempe-
nho, evento ou prática – tal como aparece nos Estudos de Performance ao 
ter como objetos o teatro, a dança, o ritual, dentre outros –, mas também 
pensando nesse termo a partir dos atos de transferência. Buscamos com 
isso pensar como a apresentação de Beyoncé num show registrado midiati-
camente é construída através de atos de transferência por duas vias: o modo 
como o próprio conhecimento se mostra no corpo da artista e o modo como 
esse corpo é capaz de transmitir, reiterar ou ressignificar o conhecimento 
que ajudou a construir a narrativa feminina que se apresenta. 

Em outras palavras, interessa-nos como esse corpo reativa um roteiro 
ao mesmo tempo em que pode ressignificá-lo a partir de sua reencenação. 
Roteiro é um conceito que Taylor traz quase como sinônimo da expres-
são “comportamento reiterado”, cunhada por Richard Schechner. Segun-
do ela, roteiros “existem como imaginários específicos culturalmente – 
conjuntos de possibilidades, maneiras de conceber o conflito, a crise ou 
a resolução – ativados com maior ou menor teatralidade” (TAYLOR, 2013, 
p. 41).  Já a teatralidade seria o modo como se torna possível observar a 
mecânica do espetáculo, sendo esse último, de acordo com as concepções 
também de Guy Debord, “uma série de relações sociais mediadas pela ima-
gem” (TAYLOR, 2013, p. 41). 

Seguindo por essa perspectiva, Taylor tenta sair de um esquema canô-
nico de valorização de certos modos de conhecimento (aqueles que prio-
rizam o sentido em detrimento da presença e enxergam a interpretação e 
a linguagem escrita como superiores a outros modos de saber, tais como 
os mitos e os rituais) e nos faz pensar no conflito histórico e epistemoló-
gico entre a escrita e a língua falada a partir das ideias de “arquivo” e do 
“repertório”. O arquivo seria composto pelos materiais supostamente du-
radouros, registrados, materiais: textos, documentos, edifícios, ossos. Já o 
repertório pertenceria ao regime do efêmero, práticas e conhecimentos in-
corporados, tais como a língua falada, a dança, os esportes, os rituais. Esses 
dois aspectos são muito relevantes para a nossa análise, afinal, se a perfor-
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mance de Beyoncé enquanto dimensão do conhecimento incorporado re-
encena um certo roteiro, tenho acesso a esse repertório através dos vídeos, 
DVDs, transmissões de TV, ou seja, através da instância arquival.

Com isso, nossa pretensão é pensar o repertório que emerge no arquivo 
no ato de enunciação, ou seja, no acionamento que a dimensão espectato-
rial a partir de um dispositivo de mídia, considerando as características 
de ambas as instâncias atuando juntas, mas respeitando as especificidades 
de cada uma. Para pensar o repertório, fizemos uma análise visual descri-
tiva das performances escolhidas usando principalmente os conceitos de 
roteiro e teatralidade, como apontamos, e também buscando contribui-
ções na metodologia de análise de videoclipe proposta por Soares (2012, 
p. 61). Nela, três questões precisam ser levadas em conta na verificação do 
vídeo: a) Como se apresenta o artista que canta a canção do videoclipe, 
b) Como se delineia o espaço do cenário do videoclipe, e por último c) 
Como se ancora o tempo no videoclipe. Vale destacar que estamos lidan-
do com o videoclipe a partir da concepção de Simone Sá (2016) de videocli-
pe “pós MTV”. Para ela, esse seria

um conjunto heterogêneo de produções que circula preferen-
cialmente na plataforma do Youtube, espraiando-se por outros 
ambientes; e que abrange um conjunto de fragmentos áudio-
visuais de origens heterogêneas que vão do vídeo do show pos-
tado por um fã, passando pela infinidade de paródias, tributos 
e homenagens e chegando até os vídeos “profissionais” que di-
vulgam as novas músicas dos cantores com carreiras (mais ou 
menos) estabelecidas (SÁ, 2016, p. 61).

Já para dar conta da instância arquival (ou seja, do vídeo da performan-
ce coletado no YouTube), somamos aos estudos de Taylor, a perspectiva de 
Philip Auslander (2008) no que se refere às suas considerações a respei-
to de como o produto gravado é por si só uma performance composta por 
aparatos dos mais diversos (tanto humanos quanto não humanos) e como 
todos eles adicionam sentidos à performance em cada novo contexto enun-
ciativo. Acreditamos que a performance de Beyoncé registrada no vídeo 
traz em si camadas que se complementam: aquela realizada no momento 
do show e aquela que se criou a partir do registro. Nesse sentido, aquilo que 
chega para nós é parte do que foi apresentado num determinado ambiente, 
mas é também fruto de um recorte dessa apresentação, o resultado de uma 
fabricação feita através de um conjunto de subjetividades (a da artista, do 
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câmera, do editor, da produção) e de aparatos técnicos e da cena (a câmera, 
a tela do YouTube ou DVD, a luz, o cenário, as cores escolhidas) que estão 
ali também construindo a imagem gravada. Logo, é preciso atentar para o 
modo como o nosso olhar em torno da artista se constrói também a partir 
dessas diferentes vias. 

De acordo com Auslander (2008), “a imagem televisiva não é apenas uma 
reprodução ou repetição de uma performance, mas uma performance em 
si” (p. 49). Embora o autor se dedique a questionar a televisão, adaptan-
do suas ideias para refletir sobre outros dispositivos midiáticos de audio-
visual, é possível pensar como as criações performáticas de Beyoncé são 
frutos também dessa costura entre artifícios e enquadramentos. Como 
bem coloca Bolz e van Reijen (1996 apud AUSLANDER, 2008), para além 
de pensar que a nossa vida é dominada por produtos técnicos, é preciso 
refletir sobre o fato de que muitas vezes enxergamos a realidade através de 
uma outra lente que não os próprios olhos (telescópio, câmera de celular 
e etc) e esse fator cria em si “uma performance da performance”. Os sen-
tidos que essa performance suscita, entretanto, vão além do que é possí-
vel ser captado pelos aparatos técnicos. Por isso mesmo, se faz necessário 
pensar conjuntamente no repertório e nas narrativas que estão em jogo 
no desempenho artístico. Para isso, antes da análise propriamente dita, é 
interessante pensar nos roteiros culturais que constroem o casamento e 
o amor romântico do modo como Beyoncé os explora narrativamente nas 
suas performances. 

O casamento e o amor romântico

O casamento enquanto instituição social carrega uma história longa e 
foi se ressignificando com o decorrer do tempo. Tradição humana das mais 
antigas, suas características divergem em contextos culturais diversos. No 
Ocidente, de modo geral, sua imagem encontra-se até hoje muito associada 
ao cristianismo e à Igreja Católica, além do contrato jurídico e do aspecto 
econômico da soma dos bens e do acúmulo de propriedades. Segundo os 
relatos religiosos do catolicismo, esse seria um vínculo que se daria visando 
à vida em conjunto e à constituição da família. Sem que haja a possibilidade 
de separação, o vínculo torna-se, assim, eterno a partir do advento de com-
partilhamento da mesma essência corpórea, que deve ser legitimada com a 
união formal diante de Deus e dos homens. 
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O casamento passa a ser visto como sacramento entre os séculos XII e 
XIII, além de monogâmico e indissolúvel. Com isso, como relata Araújo 
(2002), a sexualidade passa a ser administrada dentro da moral cristã se 
restringindo a fins matrimoniais e de procriação. Ainda de acordo com a 
autora, essa configuração se altera com a revolução burguesa, que passa a 
instituir outras conjunturas de relações sociais, considerando a liberdade 
individual, o desejo e novas formas de desenvolvimento da afetividade em 
detrimento dos preceitos morais da igreja que dominavam a vida pública 
até então. É assim que o amor romântico surge na cena para mudar o mo-
delo de casamento que se conhecia. 

Embora existam muitas controvérsias a respeito do surgimento do amor 
romântico, esse era a princípio caracterizado pelo amor fora da instância 
matrimonial, já que essa parecia obedecer apenas a fins econômicos e de 
continuação das famílias. O amor romântico surge então fora do casamen-
to, ligado à figura dos cavaleiros, poetas e trovadores. Porém, gradativamen-
te, uma virada acontece, e esse amor – em sua origem, desvinculado da ins-
tância matrimonial – passa a constituir a base fundamental do casamento. 
Araújo (2002), apoiada na perspectiva de outros estudiosos, relata que essa 
mudança aconteceu na Inglaterra com a evolução da ideia e da prática do 
matrimônio. “O casamento por amor vai assim, lentamente, ascendendo na 
escala social até a era moderna, quando se estabelece como regra básica” 
(ARAÚJO, 2002, p. 1). 

Os contos de fadas são por excelência o produto cultural em que as narra-
tivas do casamento ligado ao amor romântico ganham mais espaço. Talvez 
pela sua própria dimensão fabulosa e idealizada de mundo, o amor român-
tico surge nessas narrativas de forma central e definidora. As narrativas em 
torno desse sentimento ideal constroem modelos de relacionamento e de 
representação histórica de gênero, instituindo modos de comportamento e 
reencenando roteiros historicamente situados que reatualizam aquilo que 
foi sacramentando num passado histórico sobre o qual poucas referências 
nos restaram a não ser sua aparição em comportamentos sociais e produ-
tos culturais dos mais diversos. 

Dentro de uma lógica conservadora, o amor romântico é geralmente 
pontuado por expectativas de gênero (o masculino e o feminino) e repre-
sentações desses mesmos gêneros que em grande medida se diferenciam 
(a princesa à espera do príncipe; o príncipe como herói que chega para 
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dar sentido e salvar sua vida). É claro que as representações das narrativas 
também são mutáveis e os sujeitos estão sempre a negociar com elas de 
acordo com o contexto de sua época. Entretanto, parece salutar problema-
tizar que mesmo diante de um processo de mutabilidade e negociações de 
padrões normativos, essas narrativas continuem emergindo ao longo do 
tempo, perfurando as paredes de épocas distintas e se instituindo como 
modelo a ser considerado. 

Esse fenômeno de reiteração de lugares e de consequente tentativa de 
sair dessas posições estaria ligado ao que Taylor (2013, p. 209) observa nos 
seus estudos como a presença de tropos5 de linguagem tão poderosos que 
se subscrevem em realidades e épocas distintas como se sempre tivessem 
existido. Aqui, destacamos um tropo que vem atravessando o imaginário 
coletivo e que nos parece fruto da própria constituição da figura da mu-
lher como sendo desde sua origem criada para o homem, tal como sugere 
o relato bíblico da criação de Adão e Eva. Desde Aristóteles, o sexo mascu-
lino é considerado como “princípio ativo da razão criadora em oposição 
ao feminino reduzido à matéria impura, forma passiva a ser engendrada” 
(NERI, 2005, p. 61). 

Partindo de uma perspectiva normativa, estaria no casamento e na con-
cepção de amor romântico a junção desse construto antagônico: opostos 
que se atraem, metades que se complementam e um suposto caminho para 
o equilíbrio. Naturalmente, diferente do que aparece nos contos de fada, o 
casamento é muito mais complexo do que o seu desenho. Mesmo assim, as 
narrativas que dele emergem são apropriadas pela mídia de modo a criar 
histórias que alimentam e são alimentadas por enredos típicos do mundo 
da fábula, repletos de clichês de apelo popular.

Como sugere Edgar Morin (1989), as estrelas de cinema, a partir do pro-
fundo engendramento das indústrias do entretenimento, fabricavam so-
nhos em torno de si. Assim, relacionamentos amorosos como o de Lauren 
Bacall e Humphrey Bogart, entre os anos 1940 e 1950, e de Elizabeth Taylor 
e Richard Burton, entre os anos 1960 e 1970, traçaram um caminho em 
torno do amor romântico e idealizado, servindo ao longo do tempo como 
mitos fundadores de casais “queridinhos da América” (como Brad Pitt e 
Angelina Jolie) e do mundo do entretenimento de modo geral. No entanto, 

5 Tropo é um termo utilizado por vários campos de conhecimento, da Filosofia à Música. Aqui, 
estamos pensando o tropo como uma linguagem figurativa metafórica onde há uma associa-
ção de ideias de cunho comparativo que se repete ao longo dos tempos.
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essas trajetórias românticas se mostram inscritas em roteiros repletos de 
meandros mesmo quando fora da lógica do cinema. 

Casamentos como o de Lady Diana e do príncipe Charles (ocorrido em 
1981 e considerado um dos grandes eventos do século XX, tendo sido assis-
tido por cerca de um bilhão de pessoas através da TV) estão organizados 
numa tessitura da intriga que envolve polêmica, traição e, por fim, a morte 
de Diana, ainda que eles já não estivessem mais juntos nessa época. Outros 
casais como o formado pelo ator Sean Penn e pela cantora Madonna tam-
bém marcaram o showbusiness, sendo essa uma das uniões mais badala-
das do final dos anos 1980 e trazendo uma trajetória conturbada de brigas 
e acusações de violência. Cantoras como Tina Turner também tiveram a 
sua narrativa musical assinalada por uma combinação entre casamento 
e espetáculo repleta de complicações. Tina fazia parte do duo Ike & Tina 
Turner, onde ela dividia os palcos com seu marido Ike, entre os anos de 
1960 e 1970 fazendo sucesso com os gêneros rock, soul e R&B. Fora dos 
palcos, Tina sofria com a violência doméstica, tendo seguido anos depois 
em carreira solo. Até hoje sua trajetória remete a sua união com Ike, tanto 
no que diz respeito ao sucesso conquistado no palco quanto pelo histórico 
de agressões da vida privada. 

Foi justamente esse enredo do casamento violento entre Ike e Tina que 
emergiu como uma das temáticas da canção Drunk in Love, do disco Beyon-
cé (2013), onde a artista faz uma parceria com seu marido, o rapper Jay Z. 
Na controversa canção, um dos trechos cantados por Jay Z pontua “Eu sou 
Ike Turner, aumente o som, baby, não estou de brincadeira / ‘Agora, coma 
o bolo, Anna Mae!’ / Eu disse ‘Coma o bolo, Anna Mae!’”.6 Numa referência 
a uma agressão sofrida por Tina Turner (que tem como nome de nascença 
Anna Mae) e que numa determinada situação foi obrigada a comer um bolo 
que Ike havia comprado para ela. 

Esse trecho surgiu numa música do casal JaYoncé7 em 2013, mas a pers-
pectiva do rapper como um “bad boy” existe desde o início de sua carreira. 
Jay Z sempre assumiu uma aura dessa natureza justamente pela sua cons-

6  Trecho original: I’m Ike Turner, turn up, baby, no I don’t play / “Now eat the cake, Anna Mae!” 
/ Said, “Eat the cake, Anna Mae!”

7 Shipper do casal, ou seja, palavra que une partes dos nomes dos integrantes de um casal (ou 
de pessoas que os “shippers” torcem para que se tornem um casal, ou até mesmo para deno-
minar uma dupla de amigos) bastante utilizada na internet, nas fanfics (narrativas fictícias 
criadas por fãs), em séries, livros, dentre outros lugares.



82Suzana Maria de Sousa Mateus    Thiago Soares 

trução imagética ligada a uma masculinidade “dura” e guetocêntrica8 do rap 
e pelo teor de suas letras repletas de casos de violência. Em contrapartida, 
Beyoncé surge como a moça suave do pop/R&B, bonita, sensual e correta, re-
encenando figuras como a Bela, na história de A Bela e a Fera, a Lady, de A 
Dama e o Vagabundo, e tantos outros contos e tropos inscritos no imaginário 
coletivo que compreende o sujeito desajustado, pobre ou feio e a moça educa-
da, graciosa ou benevolente que juntos constroem uma história romântica. 

O casamento de Beyoncé e Jay Z tem sido importante pelo próprio inves-
timento que ambos têm feito na condução da narrativa do matrimônio que 
eles apresentam para o público. Exemplo disso são os trabalhos dos artis-
tas. O álbum Lemonade (2016), de Beyoncé, traz o relato de um caso de trai-
ção, que perpassa todo o trabalho, como é possível ver em músicas como 
Hold Up e Sorry; já o disco 4:44 (2017), de Jay Z, traz o rapper pedindo des-
culpas por traições em várias faixas. No videoclipe de Family Feud, uma das 
faixas do disco, esse pedido de desculpas ganha uma narrativa que leva Jay 
Z ao confessionário de uma igreja para admitir “seu pecado” para Beyoncé, 
que está do outro lado, no lugar do padre, escutando o marido. Até mes-
mo Blue Ivy (filha mais velha do casal) está presente nessa produção. No 
mesmo ano de lançamento do 4:44, em entrevista ao jornal The New York 
Times, o rapper admitiu sua infidelidade chegando a dizer que ambas as 
produções musicais serviram como “terapia para os dois artistas”. Assim, 
uma tessitura da intriga se organiza: as traições de Jay Z desenhadas du-
rante anos por rumores midiáticos se torna um enredo em cima do qual o 
próprio casal cria suas canções e conta as narrativas autorizadas a respeito 
de seu relacionamento, algo que se difere do modo como ambos se compor-
tavam no início da relação. 

Beyoncé e Jay Z se conheceram no final dos anos 1990. Rumores dão 
conta de que o namoro começou por volta de 2001, mas somente dois anos 
depois de aparecem muitas vezes juntos e negarem o relacionamento, o ca-
sal admitiu o que já se desconfiava. A tentativa de manter a relação longe 
dos holofotes era tamanha a ponto do casamento ter acontecido em 2008 
“escondido” da imprensa numa cerimônia para cerca de 40 pessoas. Tal-
vez, a virada tenha acontecido com a chegada do álbum I am... Sasha Fierce 
(2008). Desde então, Beyoncé tem exposto mais disposições biográficas em 
suas produções, usando situações da vida privada na construção das narra-
tivas e performances que acontecem em ambientes midiáticos.  

8 Ou seja, que traz consigo um imaginário associado ao gueto e às vivências periféricas ligadas 
à violência e a pobreza.
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É nesse desenho que a artista faz de si mesma em suas produções, que 
aparece a figura da esposa, uma persona complexa que combina uma série de 
características e enredos, revisitando roteiros diversos e situando o feminino 
em determinados lugares historicamente construídos, mas também ressig-
nificando essas posições. Usamos essa denominação de um modo um tan-
to generalista para dar conta tanto do papel de Beyoncé enquanto esposa 
quanto da sua encenação enquanto mulher romântica/apaixonada. Para a 
análise da persona da esposa, traremos a performance do bloco composto 
pelas músicas Part II On the Run, Forever Young e Halo, que faz parte da On 
The Run Tour, realizada pelo casal Beyoncé e Jay Z em 2014, sendo o último 
show gravado em Paris e transmitido pelo canal de TV HBO.

Forever Young: reencenando o roteiro do matrimônio

Numa produção de pouco mais de 2h30 minutos, Beyoncé e Jay Z apre-
sentam o retrato da On The Run, a turnê conjunta que eles fizeram após 
os términos de suas respectivas turnês individuais, The Mrs. Carter Show 
World Tour (2013-2014) e The Magna Carter World Tour (2013-2014), res-
pectivamente. O lugar escolhido foi Paris, a capital francesa que tem im-
portância na vida do casal, além de ser também uma cidade símbolo dos 
apaixonados. Já no início do espetáculo, eles apresentam vídeos que se-
guem desenrolando uma narrativa ao longo do show sob o título “This is 
not real life”, onde atuam como Bonnie and Clyde (1967) – personagens do 
filme de mesmo nome que conta a história de Bonnie que se apaixonou pelo 
ex-presidiário Clyde formando com ele um jovem casal que comete assaltos 
e assassinatos aterrorizando os Estados Unidos. Essa encenação, além de 
se referir aos personagens do filme, também nos direciona para o video-
clipe de ’03 Bonnie & Clyde9 (2004), de Beyoncé com participação de Jay Z, 
onde eles também encenam o casal de personagens do cinema. Depois de 
passear por canções conjuntas e individuais, eles chegam na performance 
do bloco final, onde são executadas as músicas Part II On the Run, Forever 
Young e Halo.10 Para fins de organização, elencamos os pontos mais impor-
tantes encontrados na performance:

9 Videoclipe de ’03 Bonnie & Clyde, disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=LINbG3eJtu8>. Acesso em: 25 de dezembro de 2018.

10 Parte da performance está disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=rmfmdKOLzVI>. Acesso em: 25 de dezembro de 2018. 
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1) A mocinha e o rapaz desajustado: Considerando a cenografia e como 
o performer se apresenta, o bloco começa com um telão onde uma cruz 
aparece entre as letras J e B, representando a união do casal. Ao mesmo 
tempo, o início da canção Part II On The Run pontua: Quem quer a histó-
ria de amor perfeito / De qualquer maneira / Clichê, clichê, clichê, clichê / 
Quem quer que o amor do herói salve o dia / De qualquer maneira / Clichê, 
clichê, clichê, clichê.11 Surgem, então, Beyoncé e Jay Z no palco. Ele, com 
roupas brancas, as costumeiras correntes e uma touca na cabeça. Ela, com 
um collant preto, tendo a bandeira dos Estados Unidos enrolada na cintu-
ra, como uma espécie de calda de vestido (como é possível ver nas imagens 
mais adiante). Juntos, eles entoam a canção, que já havia sido gravada pelo 
casal no 12º álbum de Jay Z, e que fala do “garoto mal” que se apaixona pela 
“garota perfeita” saindo em fuga, numa vida criminosa, tal como Bonnie e 
Clyde. Enquanto canta, a câmera faz questão de capturar a emoção do ca-
sal, o que vai construindo a encenação de amor romântico combinada com 
a letra e o som da balada romântica. No final dessa primeira canção, eles se 
dirigem para outro palco. No percurso, Beyoncé continua atuando em cima 
da persona da esposa, olhando fixamente para Jay Z (fig. 1). Seus movimen-
tos e expressões parecem milimetricamente condizentes com o que se es-
pera daquela narrativa. Reforçando isso, a filmagem e a edição também vão 
construindo esse imaginário ao colocar planos fechados, como o casal de 
mãos dadas (fig. 2).
Figura 1 – JaYoncé seguindo para o palco     Figura 2 – Casal de mãos dadas

        

Fonte: Print do vídeo                                                              Fonte: Print do vídeo

2) O juramento: No segundo palco, o casal se dá às mãos e começa a 
repetir o trecho: Não, eu juro / Eu nunca vou desistir, desistir, desistir de 
tudo / Sem você eu não tenho nada a perder,12 numa espécie de juramento 

11 Trecho original: Who wants that perfect love story any way / Anyway / Cliché, cliché, cliché, 
cliché / Who wants that hero love that saves the day / Anyway / Cliché, cliché, cliché, cliché.

12  Trecho original: No, I swear / I’ll never give it up give it up give it all away / Without you I got 
nothing lose.
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que reencena o contrato do casamento e a concepção de atestar o compro-
misso em torno daquele vínculo, algo que vai sendo colocado nessa perfor-
mance não somente como uma legitimação “diante de Deus e do mundo”, 
mas uma legitimação diante do público, que se alimenta dessa narrativa 
construída como espetáculo dentro e fora do palco como os verdadeiros 
espectadores com quem o casal construiu seu pacto. Com a vibração dos 
“convidados”, Jay Z pede que todos participem do momento colocando 
para o alto as luzes de seus celulares e isqueiros, o público obedece crian-
do um ambiente que se assemelha a um céu de estrelas (fig. 3), outra refe-
rência do amor romântico. 

3) A promessa de eternidade: A partir disso, Beyoncé começa a cantar 
Forever Young (1984), música do grupo alemão Alphaville, que fez bastante 
sucesso nos anos 1980. O título da música remete a outro aspecto constan-
temente presente nas narrativas de amor idealizado: a juventude eterna. 
Esse imaginário se liga também ao próprio contexto da canção: o período da 
Guerra Fria e a tensão em torno de um conflito direto entre os Estados Uni-
dos e a União Soviética espalhando mundo afora o medo da morte precoce e 
o dilema de uma juventude que temia a impossibilidade de viver suas aven-
turas. Imaginário esse que também se alinha a outras narrativas do amor 
romântico carregadas de impasses entre amor e ódio, guerra e paz, vida e 
morte, tais como a tragédia de Romeu e Julieta (escrita entre 1591 e 1595 por 
William Shakespeare), evidenciando como esses sentidos e tropos estão en-
raizados no pensamento humano de várias épocas e contextos diferentes. 

4) A vida real: Enquanto Beyoncé canta Forever Young, surge no telão 
a frase “This is real life”. A partir de então, trechos de vídeos dos bastido-
res da trajetória do casal são exibidos mostrando momentos da vida a dois, 
viagens, narrativas do cotidiano, o casamento, a aliança sendo colocada no 
dedo. Entre um e outro trecho, imagens de Beyoncé e do casal em câmera 
lenta no palco também vão construindo uma aura de cumplicidade. Até que 
a sonoridade muda e dá espaço para a música Halo (2008), de Beyoncé, ao 
mesmo tempo em que a chegada, os primeiros passos e aniversários de Blue 
Ivy começam a ser mostrados no telão. Ao fim da “cerimônia”, acontece o 
beijo dos “noivos” (fig. 4) e o discurso de cada um sobre a admiração mútua e 
o agradecimento à banda e dançarinos que também participaram do show.
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Figura 3 – O céu de estrelas emulado 
pelo público

Figura 4 – Beyoncé e Jay Z se beijam

       
Fonte: Print do vídeo               Fonte: Print do vídeo

O que Beyoncé e Jay Z fazem no palco através da performance relatada 
é por si só o ritual do matrimônio sendo reencenado: o tradicionalismo, 
o amor romântico, Paris – a cidade dos apaixonados, o céu de estrelas, 
o público como testemunha, o juramento, o desejo de eternidade, a boa 
moça que completa o mau rapaz, tudo isso se encontra lá compondo o ro-
teiro. Beyoncé é exagerada, camp, e tem sua performance conduzida por 
um clichê romântico que beira a artificialidade com seu sentimentalismo 
“açucarado”. A persona da esposa ficcionaliza várias figuras próprias dos 
contos de fadas, tragédias e romances que rondam a concepção de amor 
romântico e de casamento do contexto ocidental em suas variações histó-
ricas, o que nos coloca diante de um roteiro que se atualiza pela própria 
teatralidade que ali aparece: a expressão de Beyoncé e Jay Z combinada 
com os elementos que compõem a cenografia e as imagens escolhidas 
para construir esse universo. 

A narrativa que se desenha no palco vai reencenando a própria trajetória 
do casal no cenário midiático. No primeiro disco da cantora, o Dangerously 
in Love (2003), já havia várias parcerias entre os dois – dentre elas o grande 
sucesso Crazy In Love. Como é comum no universo musical, relacionamen-
tos são sempre questões recorrentes nas músicas. Entretanto, no caso de 
Beyoncé é interessante como ela ao longo dos anos tem trabalhado com a 
instância do casamento (como aparece em Irreplaceable, Resentment, Sin-
gle Ladies, If I Were a Boy, Smash into You, 1+1, Best Thing I never Had) tendo 
Jay Z e a sua história com ele como uma presença latente em suas produ-
ções. Até mesmo na turnê The Mrs Carter Show World Tour a cantora fez 
questão de homenagear o marido colocando o sobrenome que ganhou dele 
após o casamento como título. O que evidencia que a persona da esposa não 
se localiza em produções específicas, mas está em toda a trajetória musical 
de Beyoncé, sobretudo após o seu casamento com Jay Z.
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Apesar de o casamento ser a temática que se repete, os sentidos cons-
truídos em torno da figura da esposa vão se alterando de produção para 
produção. O disco Beyoncé (2013), por exemplo, traz uma abordagem vol-
tada, dentre outros temas, para a sexualidade feminina. A figura da esposa 
que aparece nesse contexto está sempre vinculada à sensualidade. Assim, 
surgem músicas como Partition,13 onde a persona da esposa transita entre 
o lugar tradicional do casamento e a sensualidade aflorada, fazendo com 
que essa sensualidade seja dirigida a Jay Z, seu marido também na história 
que se desenrola no vídeo. Assim, uma “sensualidade fiel” vai se constituin-
do, como também acontece em Drunk in Love14 – música que, para além do 
vínculo com um amor exagerado a ponto de ser violento, reencena o Jay Z 
e a Beyoncé que aparecem em Crazy in Love, mostrando a evolução da nar-
rativa musical e pessoal dos artistas com o passar dos anos, além de tentar 
convencer de que se algo mudou foi para melhor.

Já o Lemonade (2016) traz como temática chave a trajetória da esposa 
traída numa caminhada que vai da desconfiança, passando pela negação, 
raiva e pelo sofrimento, até chegar ao perdão. Mais uma vez a persona da 
esposa é evocada, mas nesse caso construindo uma narrativa que se des-
vincula daquela produzida no Beyoncé, onde o casamento se constrói como 
algo positivo, para dar lugar à decepção. Assim, outro enredo se organiza 
suscitando questões específicas, mas que continuam alimentando o imagi-
nário em torno do casal JaYoncé. Ainda que essas personas reiterem vários 
lugares comuns, há também uma tentativa de recriação dos roteiros rea-
tivados. A potência que essas personas trazem consigo está além daquilo 
que os enredos apresentam: está na própria possibilidade de ressignificar 
hierarquias sociais, de reverter quadros históricos e colocar sujeitos fada-
dos à margem no centro da narrativa, ainda que tudo isso seja fruto de um 
processo de negociação cheio de meandros. 

E viveram felizes para sempre!?

Narrativas de amor romântico com recortes raciais de negritude pos-
suem uma longa estrada nos Estados Unidos. Como Collins (2000) aponta, 

13 Link para o videoclipe de Partition, disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=pZ12_E5R3qc>. Acesso em: 25 de dezembro de 2018. 

14 Link para o videoclipe de Drunk in Love, disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=p1JPKLa-Ofc>. Acesso em: 16 de janeiro de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ12_E5R3qc
https://www.youtube.com/watch?v=pZ12_E5R3qc
https://www.youtube.com/watch?v=p1JPKLa-Ofc
https://www.youtube.com/watch?v=p1JPKLa-Ofc
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as narrativas de mulheres negras em torno de figuras masculinas, e mais 
propriamente de seus parceiros, povoam o imaginário social desde a escra-
vidão (onde mulheres negras recém-emancipadas procuravam seus mari-
dos, mas também pais, irmãos e filhos perdidos), passando pela poesia e 
pelo romance, e tocando também no mundo da música: 

A música das mulheres negras é igualmente repleta de canções 
sobre o amor sexualizado. Seja na voz brincalhona de Alberta 
Hunter proclamando que seu “homem é um homem útil”, nos 
gritos lúgubres de Billie Holiday, cantando “My Man”, na triste-
za que Nina Simone evoca em “I Love You Porgy” ao ser forçada 
a deixar seu homem, ou na voz poderosa de Jennifer Holliday, 
que grita: “Você vai me amar”, as vocalistas negras identificam os 
relacionamentos de mulheres negras com homens negros como 
fonte de força, suporte, e sustentação (Harrison, 1978, 1988; Rus-
sel, 1982). (COLLINS, 2000, p. 152).

Para além do romantismo em si, essas narrativas também se apresentam 
como uma tentativa de “consertar” o homem negro e apontar as desigual-
dades/conflitos de gênero presentes nos relacionamentos. Nesse sentido, 
Collins (2000) pontua que antes do caso do juiz negro Clarence Thomas que 
assediou sexualmente a procuradora negra Anita Hills em 1992 – o que ge-
rou grande repercussão no país pelo testemunho público da vítima no mo-
mento em que o juiz havia sido indicado para integrar a Suprema Corte –, 
era a música o lugar onde as narrativas de amor e de reivindicação por res-
peito ganhavam consistência. 

Seu papel era crucial porque através das canções clássicas do gênero 
blues nos anos 1920, quase todas marcadas pela voz feminina negra, foi 
possível iniciar o registro escrito das experiências dessas mulheres até en-
tão presentes apenas na dimensão da oralidade. Como continua revelando 
Collins (2000), num contexto em que a alfabetização não era possível para 
um grande número de mulheres negras, a música representava os primei-
ros documentos permanentes que exploravam o ponto de vista da classe 
trabalhadora negra, suas experiências coletivas, individuais, políticas e 
também afetivas. O blues surge nesse contexto como o lugar por excelência 
a fornecer o texto mais consistente onde mulheres negras relatavam suas 
vivências ao mesmo tempo em que exigiam uma mudança por parte dos 
homens (COLLINS, 2000, p. 154).
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Esse tom político das letras continuaria sendo sustentado ao longo dos 
anos em canções do hip hop representadas por Salt ‘n’ Pepa’s, Queen La-
tifah e também pela própria Beyoncé, como acontece na música  If Were 
a Boy (2008). Entretanto, no caso dessa última cantora, nos parece que a 
potência está não no discurso que se apresenta numa canção e que logo se 
desfaz em tantas outras a depender do personagem encenado, mas na pró-
pria representação que ela consegue criar em torno do casal negro. Exem-
plos de representatividade, Obama e Michelle, tanto na vida como no filme 
feito com base em sua história, também ajudam a traçar essa reconfigu-
ração com o efeito de ser o casal que existe para além do roteiro fílmico e 
que por anos esteve a frente da instância máxima de governabilidade dos 
Estados Unidos. 

O que essas novas imagens nos trazem é a possibilidade de que casais 
negros não só tenham seus espaços nas narrativas cinematográficas e no 
imaginário social do romantismo, mas também que sejam reconhecidos,  
“shippados” e celebrados tais como outros casais brancos que pavimenta-
ram o caminho do amor romântico na mídia, como pontuamos no início 
desse texto. Podemos assim pensar na capacidade dessas construções fictí-
cias de abrir caminhos para a ressignificação das narrativas e de sua expe-
riência estética, mas também dos sujeitos que representam esses enredos. 

Quando a On The Run termina, Beyoncé e Jay Z saem abraçados do palco 
e vão sendo tomados por um fundo azul. Mais do que a celebração da união 
do casal, a imagem consegue dar abertura também para representar um 
“felizes para sempre” diferente do que costuma ser visto. Embora Beyoncé 
encene um lugar historicamente reservado às mulheres, há ali um ponto de 
fuga no roteiro convencional: o casal negro sendo celebrado. O conto de fa-
das – com todo o conservadorismo e tradicionalismo comumente conheci-
dos – se faz presente, mas ali ganha uma perspectiva negra. Num movimen-
to cíclico, esse fato rompe com o modelo majoritário de ficção romântica (o 
casal não é branco), impondo uma nova ficção (casais negros também po-
dem ser celebrados em narrativas românticas). A imagem de Beyoncé com 
a bandeira dos Estados Unidos enrolada na cintura tendo Jay Z ao seu lado 
pode, portanto, representar os ares de uma nova América, uma possibilida-
de de novas construções imagéticas, novos sujeitos e novas representações 
que ganham a mídia.



90Suzana Maria de Sousa Mateus    Thiago Soares 

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Maria de Fátima. Amor, casamento e sexualidade: velhas e novas 
configurações. In: Scielo. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000200009>. Acesso em: 23 
de janeiro de 2018.

AUSLANDER, P. Liveness – Performance in a mediatized culture. London 
and Nova York: Routledge, 2008.

COLLINS, P. H. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and 
the Politics of Empowerment. New York: Routledge, 2000.

MORIN, E. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de Janeiro: José Olym-
pio, 1989.

NERI, R. A psicanálise e o feminino: um horizonte da modernidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SÁ, Simone Pereira de. Somos Todos Fãs e Haters? Cultura Pop, Afetos e 
Performance de Gosto nos Sites de Redes Sociais In: Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação (Intercom), 2016. São Paulo. Anais Eletrônicos. 
Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/
resumos/R11-2334-1.pdf>. Acesso em: 23 de janeiro de 2018.

SOARES, T. Videoclipe – O elogio da desarmonia. João Pessoa: Marca de 
Fantasia, 2012.

TAYLOR, D. O arquivo e o repertório: Performance e memória cultural 
nas Américas. Belo Horizonte: UFMG, 2013.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000200009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000200009
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2334-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2334-1.pdf


Visualidades, narrativas e 
aprendizagens colaborativas 
Alice Fátima Martins [UFG/CNPq]1    
Aline Nunes [UFRGS]2    
Lara Lima Satler [UFG]3 

Confabulando memórias e aprendizagens colaborativas 

Tendo em vista dinâmicas de processos de aprendizagem e investigação 
colaborativas, bem como dos processos de criação compartilhados, neste 
texto propomos refletir sobre alguns pontos destacados num conjunto de 
pesquisas voltadas para a produção de imagens, a invenção de narrativas, 
em conexão com a memória.4 A noção de memória aqui evocada não re-
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porta possíveis experiências (ultra)passadas, mas território de atualização 
de experiências, de movimentação de novas relações, de conformação do 
sujeito em contínua (auto)(r)recriação, um processo no qual o sujeito não 
para de se produzir, inventar, torcer, em termos deleuzianos. A exemplo 
do documentário Jogo de cena (2007), de Eduardo Coutinho, a memória 
não pretende representar uma realidade. Ao contrário, ela é pensada como 
uma fabulação, uma invenção das participantes que, ao narrar suas histó-
rias ao cineasta, reinventam-se, em um processo dinâmico. 

Também o artista plástico Cao Guimarães, na obra intitulada Memória 
(2008), propõe uma metáfora para ela: a pequena imagem do que ficou para 
trás exposta em um retrovisor colado no para-brisa de um carro onde se vê 
a paisagem do que ainda está por vir. Este diálogo entre presente, passado 
e futuro, expresso por meio de imagens em movimento, exige pensar no 
processo de ir e vir das janelas do lembrar. 

Assim, a memória pode ser entendida como um acionador de narrati-
vas, de experiências capazes de agenciar imagens e modos de sentir, que 
nos ajudem a dar conta de viver e sobreviver em nossos cotidianos. Nesses 
termos, a memória, em tensionamento com as visualidades, propicia tam-
bém a produção de sentidos e reinvenção da experiência, em narrativas e 
processos de aprendizagem deflagrados tanto nos ambientes de educação 
formal, quanto por onde os sujeitos aprendentes disponham-se a modifi-
car-se, em diálogo com o ainda não sabido. 

A seu turno, diálogo supõe encontro com o outro, estabelecimento de 
conexões e negociações. Resultam, assim, redes de relações mediadas por 
narrativas entre memórias, aprendizagens, transformações. Narrativas en-
charcadas de experiências do já vivido, em processo de atualização contí-
nua. Fluxos de visualidades atravessando memórias. Fabulações.

Narrativas, visualidades, vida

Ao pensarmos na narrativa enquanto potência de reinvenção, estamos 
de algum modo e, especialmente nos dias de hoje, entendendo-a como con-
dição para não desacreditarmos na importância de nossos papéis enquan-
to pesquisadores que transitam entre os campos da arte, da educação e em 
diferentes espaços formativos (de educação formal e não formal).  

Ao fazermos um movimento narrativo estamos, ao mesmo tempo, si-
tuando-nos historicamente, organizando nossas experiências de vida 
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(individuais, mas nunca apartadas de uma trama social) e, com isso, pro-
movendo um olhar interrogativo sobre os efeitos que determinados fenô-
menos sociais têm sobre nossas vidas.

Narrar, por assim dizer, poderia se aproximar de um modo ensaísta de 
perceber a própria experiência, a partir daquilo que nos cerca, daquilo que 
nos atravessa. A narrativa enquanto ensaio, seria então, um modo particu-
lar de enxergar aquilo que nos acontece e o vivido, como temporalidades 
provisórias. Contingências assinaladas num determinado espaço-tempo, 
conformadas por uma intrincada trama, que por sua vez é parte de um te-
cido maior. Tal como o ensaio, na narrativa

Sempre se trata de criar uma distância entre nós e nós mesmos. 
Sempre se trata de desconjuntar o presente, de desnaturalizar o 
presente, de estranhar o presente, de converter o presente, não 
em um tema, mas em um problema, de fazer com que perceba-
mos quão artificial, arbitrário e produzido é o que nos parece 
dado, necessário ou natural, de mostrar a estranheza daquilo 
que nos é mais familiar, a distância do que nos é mais próximo. 
(LARROSA, 2004, p. 34).

Assim, a opção de narrar, de trazer à tona a experiência, é tomada como 
um caminho para estranhar o vivido e colocá-lo em perspectiva, confron-
tando-o com outros modos de ver.

O movimento de escrita e pesquisa desenvolvido a partir da abordagem 
narrativa, nos parece relevante em um momento no qual vivemos uma ex-
pansão, sem precedentes, da informação e do próprio conhecimento, no 
contexto Web (especialmente via redes sociais), e, ao mesmo tempo um 
cerceamento dos direitos sociais, das formas de expressão polifônicas, 
desviantes e não normativas, que são massacradas e desumanizadas neste 
mesmo contexto.

Nas redes sociais, expandimos os modos de relacionarmo-nos com ima-
gens, com nossos afetos, com nossos corpos. Encontramos outras vias para 
sermos vistos, bem como para lidarmos com aquilo que vemos e com aquilo 
que nos acontece. Estamos sedentos por dizer algo, para explicitarmos nos-
sas opiniões sobre tudo. Estamos sedentos por compartilhamentos. Talvez 
porque, independentemente do tempo, e do meio de expressão/comuni-
cação, atravessamos gerações e territórios sendo seres narrativos (CON-
NELLY e CLANDININ, 1995).
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Neste sentido, a proposição do Simpósio, ao articular os eixos visuali-
dades contemporâneas e memórias, nos parece indicativa de que vivemos 
este paradoxo entre algo que se mostra/afirma em um tempo presente, mas 
que tem (para o bem e para o mal) suas conexões e ressonâncias com um 
tempo passado.

Tal como o inferido por Larrosa (2004), buscamos criar este momento 
em que nos fosse possível trazer à luz das discussões no âmbito das pesqui-
sas acadêmicas, tanto as visualidades produzidas e legitimadas pelo discur-
so das Artes Visuais, como também aquelas que, aquém destes muros aca-
dêmicos, estão atravessando cotidianos e infiltrando-se nas instituições, 
consolidando-se enquanto fenômenos que urge serem problematizados.

No contexto da produção científica, desde a década de 1980, a narrati-
va enquanto metodologia de investigação, passa a legitimar a importância 
da experiência vivida como eixo a ser problematizado e, sobretudo, como 
possibilidade de dar a conhecer, a partir daquilo que nos conta. Ellingson e 
Ellis (2008) enfatizam que os estudos de cunho narrativo abrem uma nova 
frente no contexto das produções acadêmicas, na medida em que, ao des-
tacar a experiência, os detalhes íntimos, a subjetividade e as perspectivas 
pessoais contribuem para o questionamento e a revisão das normas do dis-
curso científico que se consideram inquestionáveis.

Algo que encontra ressonância em alguns dos trabalhos apresentados no 
Simpósio, como os de Heloísa Angeli (2017), Juan Ospina (2017), Carla Luzia 
de Abreu (2017) e Alexandre Guimarães (2017).

O que trazem em comum, a princípio, é a necessidade de materializar 
visual e discursivamente temas que, por diferentes razões, permanecem 
no obscurantismo e na marginalidade, tanto das discussões dos contextos 
educacionais, na agenda das políticas públicas, quanto no próprio espaço 
das redes sociais que, sob uma pretensa bandeira de liberdade e democra-
cia, coíbem a menção de temas considerados ofensivos à moral (em espe-
cial no tocante a questões de gênero e sexualidade).

As questões propostas por todos eles, partem das inquietudes geradas 
por imagens, produzidas, apropriadas, espalhadas nas redes e, dotadas de 
uma multiplicidade de sentidos. Imagens viajantes, ciganas e misteriosas, 
como já diria Etienne Samain (2012). Nestes diálogos promovidos vemos o 
quanto as visualidades mantêm-se na centralidade de nossos discursos e 
de nossos modos de entender e relacionarmo-nos com determinados fenô-
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menos deste tempo. As imagens quando são fortes, são formas que pensam, 
nos colocam em relação e, assim, também nos ajudam a pensar (SAMAIN, 
2012, p. 24), produzindo individuações. 

Para o prosseguimento deste debate, será tomado como disparador o 
trabalho apresentado pela artista visual Heloísa Angeli. Intitulado “Lem-
branças diluídas: escrita-desescrita”, trata-se de um processo reflexivo em 
torno às produções poéticas da série “Des-escrevendo”. Nesta, a artista ten-
siona as relações entre memória e esquecimento, a partir da ação de apagar 
seus diários, através da diluição das escritas com o uso de tíner.

O que haveria de estranho ou mesmo marginal na proposta da artista? 
De fato, suas produções não causam, necessariamente, um impacto visual. 
A imagem de seus diários borrados pela tinta de caneta azul diluída, não é 
contundente, tampouco nos agride. Contudo, é justamente pela negação, 
pelo desfazimento, pela destruição do registro dos relatos de uma vida, que 
somos impactados. Somos confrontados pela ideia permanente a qual es-
tamos submetidos, sobre a importância da manutenção de uma memória, 
bem como de uma sobrevivência conferida pelos registros e arquivos que 
nos sucedem.

Contemporaneamente, deixamos de arquivar papéis, de produzir diá-
rios, de colecionar nossas memórias impressas. Isto tudo, porque sentimo-
-nos assegurados sobre esta memória que está armazenada virtualmente, 
por meio da computação em nuvens. Portanto, ao negar esta memória res-
guardada física ou virtualmente, Heloísa nos desestabiliza quanto à noção 
de um eu-essência, de um eu-situado e coeso, inscrito por aquilo que lhe é 
relatado pelo tempo passado. Em uma cultura que tudo mostra em termos 
auto expositivos, mostrar-se apagado, esvaído de si, sem rosto, pode ser um 
ato promotor de (micro)revoluções.

Outro aspecto desafiador, que pode ser discutido a partir do trabalho de 
Heloísa é também o fato de trazer algo tão íntimo, expresso sob a forma 
de uma produção em poéticas visuais, não somente para ser conhecido e 
debatido no contexto da produção artística. Mas para ser visto, pensado e 
problematizado neste território contaminado e indefinido, instaurado em 
nosso Simpósio. Um não lugar da Arte; um não lugar da Educação; um não  
lugar da Comunicação; um não lugar da Cultura Visual. E por isso mesmo, 
um território prenhe de possibilidades, de afirmação de vidas que querem 
ser vistas, conhecidas e experienciadas.
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Redes, colaboração e processos de pesquisa 

No que implicam os processos de aprendizagem e investigação colabora-
tivas, bem como os de criação compartilhados? E no que acarreta pesquisar 
as visualidades entrelaçadas por tais processos? No contexto de uma aná-
lise sobre iniciativas de coletivos artísticos latino americanos, Paim (2012, 
p. 140) destaca com um hífen o termo co-labor como sinônimo de “trabalho 
compartilhado”.

Embora a última reforma ortográfica em países de língua portuguesa te-
nha eliminado o uso desse hífen, o prefixo ‘co’ separado possui um apelo 
gráfico, pois ressalta o termo labor, de modo a torná-lo visível, realçado. As-
sim, temos a ideia de que colaborar é trabalhar em comum, no sentido de 
ajudar, cooperar, participar com outrem para obtenção de algum resultado.

Jenkins (2009), no esforço de pensar as transformações midiáticas 
contemporâneas, afirma que a expressão cultura participativa emerge do 
contraste com noções de passividade nas relações entre espectadores e os 
meios. Neste sentido, concebe os que produzem conteúdos e os que os re-
cebem em um contexto de maior interação. A cultura da participação im-
plica em um conjunto de regras ainda não tão claramente conhecido. Fun-
damenta-se na perspectiva de que o consumo desses conteúdos tornou-se 
um processo coletivo, justificando que das redes de relações entre os par-
ticipantes pode-se juntar ações, associar saberes e unir habilidades, o que 
produz e dissemina certa inteligência coletiva, termo que o autor credita à 
discussão de Pierre Lévy. 

Portanto, a perspectiva de rede aqui implica na noção de relações no 
contexto da cultura da participação. Uma vez que as tecnologias de comu-
nicação e informação potencializam trabalho em um direcionamento co-
mum, as relações entre os participantes são estabelecidas.

Assim, a rede tem como sentido as teias que traçadas entre os participan-
tes possibilitam as relações, mas também significa a própria web e suas as 
plataformas digitais que possibilitam, por exemplo, as redes sociais emer-
girem tanto em termos de laços entre pessoas de uma sociedade, quanto 
como uma organização, como são as corporações Facebook, Flickr, Insta-
gram, Twitch, WhatsApp, dentre tantas outras. 

Assim, a noção de rede traduz, ao mesmo tempo, a imagem da teia que 
torna visível a potencialidade da relação e a ideia do conjunto de pessoas 
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com quem se colabora, o pensamento sobre ele, seus processos constituti-
vos, agenciadores e tensionadores.

Da ideia de rede, portanto, advém a noção de grupo. Shirky (2012, p. 45) 
afirma que as ferramentas contemporâneas de comunicação facilitaram 
a reunião de pessoas de modo que a “grupidade” torna-se uma categoria 
específica, mesmo que não estejamos habituados a pensar nela. Neste sen-
tido, classifica os tipos de atividades grupais em compartilhamento, coope-
ração e ação coletiva. 

Tais atividades são ordenadas por nível de dificuldade de se empreender 
em grupo, em outras palavras, para se tornar processos. Sendo o compar-
tilhamento uma atividade em cuja escala de classificação exige menor es-
forço dos participantes no sentido de não demandar níveis complexos de 
agenciamento e negociação. 

Ao compartilhar visualidades, por exemplo em plataformas digitais 
como o YouTube, o indivíduo possui uma grande liberdade como partici-
pante, de modo que dificilmente implicará em complicações para o grupo 
de usuários. O compartilhamento, portanto, é uma ação que permite a má-
xima expressão individual e requer o mínimo de negociação com o grupo.

Subindo um degrau na escala de dificuldade do agir em grupo, o autor 
apresenta a cooperação, que exige mudança de comportamento individual 
para uma mínima sintonização com outras pessoas. Se no compartilha-
mento, “o grupo é basicamente um agregado de participantes, a cooperação 
gera identidade de grupo” (SHIRKY, 2012, p. 47). 

Isso acarreta um nível maior de negociação entre os participantes, o que 
implica em uma organização mais complexa do agir e trabalhar em conjun-
to. Colaborar reivindica a presença de um conjunto de participantes, que 
chamamos de grupo, para se realizar. Assim, a colaboração é uma espécie 
de cooperação, pois tensiona os objetivos do indivíduo com os do grupo, de 
modo a exigir também decisões sobre autoria da produção. 

Na terceira escala de dificuldade para operacionalizar, o autor apresen-
ta a ação coletiva. Nela há a necessidade de comprometimento conjunto, 
requerendo uma coesão grupal de modo que a decisão coletiva represente 
o indivíduo. Por isso, “a produção colaborativa depende da criação compar-
tilhada, mas a ação coletiva gera responsabilidade compartilhada, ao vin-
cular a identidade do usuário à identidade do grupo” (SHIRKY, 2012, p. 48).  
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A partir dessa discussão, voltamos às questões que direcionam a discus-
são a fim de pensar alguns pontos de contato com as discussões apresenta-
das no simpósio que origina este texto. Assim, o debate proposto por Olivei-
ra e Cirino (2017) faz emergir a perspectiva da pesquisa colaborativa. Mas o 
que estamos pressupondo com tal concepção?

Fruto de duas investigações em andamento, cada uma já tendo elegido 
anteriormente seu próprio tema: uma recorta a cinematografia de Josafá 
Duarte, de Forquilha, Ceará e outra a de Martins Muniz, de Goiânia, Goiás. 
Notamos nesta comunicação um esforço de mapear pontos de convergên-
cia entre as pesquisas.

Assim, o exercício da escrita per si produz aprendizagens, pois constrói 
conhecimento por meio diálogo investigativo entre os pesquisadores. Afi-
nal cada um imerso em seu próprio tema, com o objetivo de uma escrita co-
mum é desafiado a  laborar em comum, ou melhor, co-laborar, nos termos 
de Paim (2012).  

Avançando nesta direção, ao considerar a discussão de Jenkins (2009) 
somos instigadas a pensar: processos de pesquisas colaborativas produzem 
outros níveis de participação? Uma vez que as duas investigações objetivam 
abordar as histórias de vida e biografias dos cineastas, questionamos, a 
partir desta comunicação, se os procedimentos de pesquisas colaborativas 
perpassam por explicitar a relação que os pesquisadores constroem com os 
seus sujeitos, afinal estes são também colaboradores, isto é, laboram junto 
no processo da investigação.

A partir desse questionamento, vem-nos à memória os processos criati-
vos de Jogo de cena (Eduardo Coutinho, 2007). Ao considerar o filme como 
criação da coletividade, Benjamin (1996) nos oferece pistas para pensar a 
obra. Uma vez que mulheres anônimas aceitam o convite de narrar suas 
histórias de vida, concordam com as regras comumente compartilhadas de 
um jogo cinematográfico do mainstream, nas quais detém o poder máximo 
aquele que é autor. 

No entanto, com Comolli (2009) é possível interpretar que o jogo de Cou-
tinho expressa como as personagens reais e ficcionais constroem sua pró-
pria mise-en-scène diante da câmera e da equipe de filmagem, de modo a 
brincar com esse poder, revelando certas memórias, fabulando histórias e 
confundindo autorias. Independente desse processo criativo ser assinado 
por Coutinho, afinal essa é uma das regras do cinema mainstream, é possí-
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vel perceber a co-laboração das personagens na obra. Isto é, sem o compar-
tilhamento das histórias reais nem a mise-en-scène que cada participante 
criou sobre sua própria realidade, o jogo de cena inexistiria.    

A partir disso, voltamos para os processos colaborativos de pesquisa,  
compreendendo que ao contar suas histórias de vida, os colaboradores 
reinventam-nas, acionando memórias, omitindo outras, mas considerando 
quem é o pesquisador que as ouve. Na outra via, mas do mesmo modo, ao 
construírem narrativas de pesquisa a partir de tais histórias de vida, os pes-
quisadores reinventam-nas na medida em que as interpretam, observando 
seu próprio referencial, objetivos, recortes e (por que não?) fabulações. 

Experiência e poética da solidariedade

Se está aberto a fabulações, então o processo de construir conhecimento 
pode ser pensado como exercício de criação também. Portador, assim, de 
uma dimensão poética. 

A noção de experiência, no campo das artes, da educação e na intersecção 
entre educação e o campo das artes, tem uma referência potente na obra de 
John Dewey, particularmente no livro Arte como experiência (2010). Nele 
reclama, o autor, o engajamento do sujeito que cria com o produto de sua 
criação, seu processo, e as relações que dele decorram no mundo em que 
está inserido. Mais que isso, a experiência estende-se ao estar no mundo 
e sua percepção por meio de todos os sentidos, bem como aos processos 
capazes de impactarem o sujeito, provocando transformações fecundas no 
seu intelecto, em seus afetos, em sua cognição, em seu corpo. Contudo, nem 
todo evento pode ser considerado uma experiência. Para isso, é necessário 
haver a imersão na vivência, ao mesmo tempo que um processo reflexivo a 
respeito, e uma síntese sobre o vivido.

No campo da experiência poética, é necessário se estabelecer clara di-
ferença entre, de um lado, as obras de arte, os trabalhos artísticos chance-
lados pelo sistema da arte, que integram os acervos de museus e centros 
culturais, e, de outro, a experiência poética propriamente dita. Esta nem 
sempre é propiciada ao público diante das coleções de objetos de arte, con-
quanto haja, entre um e outro, uma série de camadas institucionais que fil-
tram, controlam e disciplinam tal encontro, restringindo as possibilidades 
da experiência no mais das vezes. Assim, as obras artísticas acabam sendo 
separadas do mundo vivido, cotidiano, no qual a experiência pode se dar. 
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Nesses termos, é possível buscar formas de continuidade entre o traba-
lho artístico, os processos de criação, e o fluxo de acontecimentos de que 
são tecidos os cotidianos, dos quais se alimentam as memórias e se consti-
tuem as identidades, na complexa conformação disso que poderia ser no-
meada como experiência humana. Dewey reivindica, assim, que se coloque 
a arte em relação direta com a dimensão material e sensível do corpo vivo, 
do sujeito imerso no mundo vivido.

A experiência supõe a interação entre o sujeito e o ambiente. Tal intera-
ção tem potência para desestabilizar, modificar, provoca a necessidade de 
ajustes contínuos entre um e outro. Na experiência estética, que envolve 
tanto o processo de criação quanto de relação com o trabalho, a tensão da 
própria existência no confronto com o mundo é o desafio primeiro. Nesses 
embates, se expandem os sentidos e o processo de compreensão do mundo, 
num processo que não conhece ponto final. O ato de recepção é também 
um ato de criação, e os aspectos materiais, técnicos, tanto quanto os cogni-
tivos, intelectuais e afetivos da obra são indivisíveis e estão presentes tanto 
na sua criação quanto na apropriação pelo público.

A discussão proposta por Dewey sugere alguma aproximação com a pro-
posta do crítico de arte francês Bourriaud (2011), do que chamou de estética 
relacional, para pensar a produção artística ocidental das décadas de 1980 
e 1990. O trabalho artístico orientado pela estética relacional, argumenta o 
autor, prioriza, em seu horizonte prático e teórico, a esfera das relações hu-
manas e seu contexto social, deixando de ter como palavra primeira a afir-
mação de um espaço simbólico autônomo e privado. Para o artista, então, 
as relações entre as pessoas e o mundo vêm em primeiro lugar: “Suas obras 
lidam com os modos de intercâmbio social, a interação com o espectador 
dentro da experiência estética proposta, os processos de comunicação en-
quanto instrumentos concretos para interligar pessoas e grupos” (p. 60).

A natureza do projeto relatado por Sosnowski e Biasuz (2017), intitulado 
Invenções caseiras: aprendizagem em rede e processos de criação compar-
tilhados, se encaminha, em certa medida, nessa direção. O trabalho trata 
do diálogo estabelecido entre estudantes de Licenciatura em Artes Visuais, 
brasileiros e norte-americanos, na forma de vídeo-cartas. Fazendo uso de 
plataformas digitais de relacionamento e disponibilização de conteúdos, as 
pesquisadoras-educadoras propuseram uma espécie de diálogo intercultu-
ral por meio das produções audiovisuais sobre invenções caseiras, no com-
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partilhamento de narrativas e aprendizagens entre componentes do grupo 
brasileiro e norte-americano. 

Em que pese relativa expectativa de alguns estudantes no tocante ao 
acabamento final dos vídeos produzidos, a construção das diversas eta-
pas, as aprendizagens necessárias, as negociações entre os dois grupos, as 
dificuldades e desafios, constituíram a rede de aprendizagens e busca de 
soluções, inventações, fabulações, experiência de natureza estética que se 
impõe sobre os resultados finais dos produtos audiovisuais. 

Alinha-se a essa concepção, também, o trabalho de criação de eventos ar-
tístico-pedagógicos desenvolvido no Centro Educacional São Francisco, ca-
rinhosamente referido como Chicão, uma escola de ensino médio, em São 
Sebastião, no Distrito Federal (SASSO; FERNÁNDEZ, 2017). O desafio em 
questão foi propor um projeto envolvendo processos de criação, trabalho co-
laborativo, experiência estética, num contexto supostamente avesso e refra-
tário a esses parâmetros: o desfile cívico das comemorações do aniversário 
da cidade. Como levar, para esse ambiente, um trabalho que envolva visua-
lidades, arte e poiesis, propiciando, ainda, a construção de aprendizagens? 

Buscando referências na cultura popular, e abrindo espaços para dis-
cussões políticas da própria comunidade, decidiu-se tornar o espaço do 
desfile num território de performance. Contando com o envolvimento de 
toda a comunidade, estudantes, seus familiares, além dos educadores, en-
volveram-se no projeto, fazendo escolhas, tomando decisões, assumindo o 
protagonismo coletivo do trabalho. O entrelaçamento da memória coletiva 
aos mitos organizadores dos afetos e ao cotidiano propiciou a reinvenção 
do próprio tempo-espaço de aprender na instituição escolar. Nesse caso, o 
trabalho artístico coletivo deflagrou o sentimento de pertencimento à co-
munidade, fortalecendo vínculos relacionais. 

Neste caso, como no caso do trabalho com as vídeo-cartas, a despeito dos 
resultados alcançados, a experiência e a potência estética está na possibi-
lidade de encontro, nos diálogos estabelecidos e nos vínculos entre as pes-
soas envolvidas, que resultam no acontecimento. Mas importam mais as 
reverberações do processo do que o acontecimento em si: o antes a prolon-
gar-se no depois. E a comunidade assumindo seu papel dentro das institui-
ções, apropriando-se dos espaços, compartilhando memórias, aprendiza-
gens, narrativas, experiência… É nesses termos que as autoras referem-se 
ao compartilhamento não do ato passado e vivido da performance, mas da 
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possibilidade de criação de outras performances, da multiplicação delas, 
em outros momentos artísticos e pedagógicos.

O sentido de pertencimento com que a comunidade assume o prota-
gonismo dos processos também pode ser notado no relato de Guimarães 
(2017), a respeito do projeto artístico desenvolvido na Favela Pereira da Sil-
va, a “Pereirão”, referido como a Revolução Artística do Morrinho. Trata-se 
de uma maquete iniciada em 1997, a partir de pedaços de tijolos. Dentro 
desse brinquedo sempre em transformação, assim como a própria cidade, 
e as pessoas que a habitam, encontram-se milhares de bonecos, persona-
gens de uma espécie de “jogo de ação”, que se relacionam com as dinâmicas 
da própria comunidade na qual a maquete está inserida.  

Para compreender o projeto, adverte Guimarães, é preciso ver além da 
materialidade da obra, ou supô-la como produzida estritamente para deleite 
estético. Muito além da sua materialidade, o trabalho constituído por tijolos 
quebrados e pintados resulta de uma malha de tensionamentos na comuni-
dade, e se impõe no que o autor chama de tríade favela-brincadeira-nature-
za, dialeticamente articulada ao enunciado cidade-brinquedo-cultura. 

Embora Guimarães se apoie na noção de estética relacional para pen-
sar o projeto Morrinho, entendemos que, diferentemente do proposto por 
Bourriaud (2011), os traços de trabalhos como esse, bem como os relatados 
por Sasso e Fernández (2017) e Sosnowski e Biasuz (2017),  demarcam o que 
poderia ser pensado como uma poética da solidariedade. Pensada um pou-
co  além da estética relacional, os princípios da poética da solidariedade 
estariam ancorados não apenas nas relações possíveis entre o público e o 
projeto artístico em processo, mas na natureza das relações estabelecidas 
entre as pessoas envolvidas, ancorada na solidariedade. Mais do que os ri-
gores formais e conceituais exigidos ao produto artístico em processo ou 
acabado, interessa a qualidade da experiência ética, estética,  poética que 
presida o processo, na partilha de aprendizagens, nas negociações sobre os 
encaminhamentos, na com-divisão dos processos de criação. Nas relações 
estabelecidas entre as pessoas. 

Mesmo quando se evocam as relações do público com os projetos ar-
tísticos, nos princípios da estética relacional o dispositivo proposto pelo 
artista, ou pelos artistas, ocupa centralidade da relação, sendo passível de 
assinatura: aquele ou aquela que tenha proposto o trabalho. Ele depende da 
interação com o público para se realizar, mas os processos são deflagrados 
pelo dispositivo. Pensando a poética da solidariedade, os dispositivos, ao 
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contrário, não passam de estratégias disponíveis aos sujeitos em relação, 
sujeitam-se a eles, vêm depois. São pretextos. A centralidade, portanto, 
desloca-se do dispositivo, ou do projeto de um terceiro, o artista, para as 
relações propriamente ditas entre as pessoas em torno a projetos comuns. 
Nesse caso, interessa a natureza das relações, em suas dimensões éticas, 
estéticas, poéticas. Uma tal concepção não descarta, eventualmente, ruí-
dos e tensões pontuadas por expectativas individuais em dissonância. Con-
tudo, prevalece a qualidade das relações estabelecidas, mesmo que isso im-
plique na eventual subtração na qualidade dos resultados finais, em termos 
de forma ou conteúdo. 

A título de conclusão

Retomando os objetivos que nos moveram a propor este texto, algumas 
questões permanecem abertas, a nos inquietar. É possível dizermos que os 
sujeitos colaboram com as pesquisas, ou apenas compartilham suas his-
tórias sem, de fato, desfazer a distinção dos patamares ocupados por pes-
quisado e pesquisador? Em que medida as noções de co-laboração, solida-
riedade, compartilhamento são pauta dos grupos e comunidades referidos 
nas pesquisas, e em que medida comparecem mais ao modo como interpre-
tamos suas narrativas, reflexo de nossas próprias utopias?

Perdonen que no me aliste
bajo ninguna bandera

Vale más cualquier quimera
que un trozo de tela triste.

(Milonga del moro judio. Jorge Drexler)

O que podemos aprender de uma experiência de entrecruzamentos, de 
trocas de olhar, de escuta e partilha? O que podemos aprender a partir da 
experiência de organizar um simpósio, colaborativamente, ocupando, cada 
uma, lugares e em circunstâncias díspares, mas aproximadas pelo desejo de 
pensar conjuntamente, de aproximar temáticas e interesses investigativos?

Alice, Lara e Aline, desterritorializadas de seus lugares formativos, nô-
mades atravessando territorialidades que não lhes são próprias, indo ao 
encontro de outras vozes, que por sua vez, somadas, possam dar corpo às 
suas. Ao modo do ensaísta, elaborado por Larrosa (2004), buscamos con-
frontar e encarar este momento vivido, entendendo que
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o presente é difícil. A experiência do presente que o ensaísta iso-
la e pensa tem que abrir caminho entre os porta-vozes do pre-
sente, entre os donos do presente, entre o ruído ensurdecedor de 
tudo aquilo que nos é dado e nos é vendido como presente, entre 
as imagens por demais evidentes com as quais, constantemente, 
se fabrica o presente. Por isso o ensaio é uma escrita no presente 
e para o presente, mas para o enfrentamento das certezas e das 
evidências do presente, para a des-realização do presente. Uma 
des-realização do presente, que tem conseqüências inevitáveis 
na des-realização do passado e, então, na des-realização do fu-
turo. (p. 35-36).

Des-realizamos este presente, embrutecido, quando nos dispomos a ou-
vir mais sobre Dandaras, Gisbertas e aquilo que machuca o outro e a nós, 
como forma de recuperarmos nossa humanidade, na busca por afirmar uma 
poética da solidariedade; Des-realizamos este presente, quando confronta-
mos a persistência acadêmica de nos colocar a falar sobre o mesmo, para os 
mesmos, reiterando certezas e resguardados em nossas zonas de conforto. 

Por fim, des-realizamos este presente, desiludido, quando, ao lançarmos 
convites a outros pesquisadores, professores e artistas, para caminharem 
conosco nesta deriva, generosamente, fomos acolhidos por suas respostas 
afirmativas. Talvez, a polifonia, o pensamento dissonante e não convergen-
te nos tenham sido apresentados como os caminhos mais potentes para 
des-realizarmos nosso presente e, quem sabe, podermos experimentar ou-
tras vias para seguirmos esboçando algum futuro.
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Performances musicais em filmes 
de ficção: notas sobre músicos 
profissionais e realismos
Luíza Beatriz A. M. Alvim1

RESUMO

Analisamos performances musicais em filmes de ficção, partindo de 
conceitos já consagrados de performance em outros campos do saber, mas 
ampliando-os para o aspecto do registro gravado do cinema. Como cor-
pus, escolhemos filmes em que há performances de repertório clássico 
por músicos profissionais. Partimos de Crônica de Anna Magdalena Bach 
de Straub e Huillet (1968) para analisarmos filmes de Éric Rohmer, Robert 
Bresson, Carlos Reichenbach e Michael Haneke, com o objetivo de consi-
derar as possíveis relações com o “realismo” de performances que trazem 
a presença dos profissionais e o uso ou não de som direto, além do tipo de 
montagem dos planos e da ênfase ou não na escuta diegética. Observamos 
que a presença em si dos músicos profissionais não garante uma integri-
dade maior da performance no filme ou a prevalência do aspecto musical 
sobre o narrativo, tudo dependendo do estilo do diretor e de seus objetivos.

Palavras-chave: Performance musical; cinema de ficção; realismo.
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ABSTRACT

We analyse musical performances in fiction features, considering con-
cepts of performance that are already well employed in other fields, but 
also expanding them to the aspect of recorded register in cinema. As the 
corpus of the research, we chose films in which there are performances 
of classical music by professional musicians. We took the film Chronic of 
Anna Magdalene Bach by Straub and Huillet as a point of depart to analyse 
films by Éric Rohmer, Robert Bresson, Carlos Reichenbach and Michael 
Haneke with the goal of considering the relationship with the “realism” of 
the performance brought by the presence of professional musicians and 
the use or not of direct sound, as well characteristics of the editing and 
the emphasis or not in the diegetic hearing. We observe that the presence 
of professional musicians does not guarantee the integrity of the perfor-
mance in film or the prevalence of the musical over the narrative aspect, as 
they depend on the director style and his aims.

Keywords: Performance; fiction feature; realism.

Performances musicais são bastante comuns no cinema: há todo um 
gênero de documentários sobre músicos e cinebiografias (biopics), costu-
meiramente apresentadas pelo cinema de ficção. Michel Chion (1995) con-
sidera que é natural o interesse do cinema pelo “nascimento” da música, 
fenômeno invisível tornado visível pelo enquadramento do seu fazer. No 
cinema de ficção, sequências com performances musicais são comuns em 
diversos gêneros fílmicos além das cinebiografias. Por um lado, são mo-
mentos em que a existência da música é justificada no mundo da narrativa 
fílmica, aquilo que chamamos de “música diegética”. Por outro, implicam 
numa série de escolhas que diferem do que se faz num documentário, pois, 
num filme de ficção, há uma narrativa com seus códigos próprios a ser se-
guida pelo espectador.

Por exemplo, mostrar ou não o músico enquanto toca é uma escolha 
que foi trabalhada ao longo da História do Cinema, como observa Comolli 
(2004). Diversas foram as soluções encontradas para esses momentos em 
filmes de ficção: uso de atores dublados por profissionais em planos que 
mostrassem os detalhes da performance, uso de músicos profissionais que 
fossem capazes também de atuar ou o emprego de atores que fossem capa-
zes de executar as músicas após longo treinamento.
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O aspecto da dificuldade da execução musical, normalmente explorado 
por esses filmes, leva-nos a um significado originário de performance do 
antigo francês parformer, sendo que parfaire tem um sentido de realizar 
uma façanha (PAVIS, 2010). Nesse artigo, vamos justamente nos centrar 
num tipo de música em que a virtuosidade é considerada uma meta a ser 
atingida e que, por sua vez, impressiona mesmo o público leigo: a música do 
repertório dito clássico de tradição ocidental.2

Dentre as escolhas a serem feitas pelos diretores e produtores do filme, 
uma que garantiria desde já um “realismo” do arquivo sonoro e a possibi-
lidade de planos próximos sem dublês seria empregar músicos profissio-
nais na interpretação dos personagens. Um exemplo extremo disso está em 
Crônica de Anna Magdalena Bach (1968), de Jean-Marie Straub e Danièle 
Huillet, em que músicos especialistas em Bach, como o protagonista Gus-
tav Leonhardt, interpretaram os personagens reais num filme que ficou co-
nhecido por seus longos planos fixos ou com pouquíssimos movimentos de 
câmera e com gravação em som direto.3

Porém, mesmo nessa experiência radical, um problema se impõe ao que 
estamos chamando de performance. Stricto senso, ela é algo que se dá “ao 
vivo” e não gravada, mesmo que tenha som direto e seja sem cortes, como 
no filme de Straub e Huillet. Zumthor (2007), por exemplo, atribuía dife-
rentes graus de performance, que dependiam também da presença do pú-
blico como ato comunicativo (o autor estava estudando a transmissão oral 
de poesia). Estaríamos empregando a palavra performance no cinema, arte 
mecânica e reprodutível, por pura falta de outra palavra e indevidamen-
te? Ou podemos ampliar o sentido de performance desde que considerando 
elementos importantes na sua transposição para o campo do cinema, como 
a gravação do som, a decisão quanto à filmagem dos planos e à montagem? 
Tomamos o segundo caminho. Schechner (2006) também não exclui o ci-
nema do campo da performance, apostando no fato de que, embora o exibi-
do seja o mesmo, a recepção em cada evento de exibição é diferente.

 Faz-se necessário um comentário sobre a encenação (ou o seu correlato 
francês mais comum, mise-en-scène) no cinema. Mise-en-scène vem origi-
nalmente do teatro e a palavra começou a ser empregada, segundo Pavis 
(2008), em 1820. No cinema, Bordwell (2008, p. 33) definiu mettre-en-scène 

2 Preferimos esse nome extenso a “erudito” pelas conotações que esta palavra evoca.
3 Como explica João Godoy, “som direto é o som captado e registrado em sincronia com as ima-

gens em uma realização audiovisual.”
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como “’montar a ação no palco’ e isso implica dirigir a interpretação [per-
formance], a iluminação, o cenário, o figurino etc”. Chamou-nos a atenção 
de que, embora havendo um etcétera na definição, o elemento musical/so-
noro não fosse considerado por Bordwell. Não seria de se estranhar, tendo 
em vista o contumaz esquecimento da parte sonora do cinema pela teoria 
em geral.4 Curiosamente, a música aparece numa definição de mise-en-scè-
ne do campo do teatro: “Numa ampla acepção, o termo encenação designa o 
conjunto dos meios de interpretação cênica: cenário, iluminação, música e 
atuação” (VEINSTEIN, 1955, p. 7 apud PAVIS, 2008, p. 122).

Tal discrepância pode ser decorrente de um fator pragmático, como ob-
servado pela professora Suzana Reck Miranda:5 no cinema, normalmente 
(com poucas exceções), a música é só pensada e colocada no momento pos-
terior da montagem. Mas como lidar quando a música é o elemento prin-
cipal da encenação, quando há uma performance musical numa sequência 
de um filme? Nesse caso, a música terá necessariamente que ser pensada 
como elemento da mise-en-scène.

A música é um elemento contínuo, enquanto, na maioria das vezes, 
sequências em filmes de ficção com performances musicais são divididas 
em vários planos, o que, por si, gera uma série de decisões a serem tomadas 
tanto na filmagem quanto na montagem. Se a filmagem for com uma câme-
ra só, em se pretendendo utilizar som direto, as possibilidades de raccord e 
montagem deverão ser levadas em consideração. É claro que, em filmagens 
profissionais de concertos a serem transmitidos e mesmo em alguns filmes 
de ficção, é de praxe o uso de multi-câmeras, o que, por um lado, facilita, 
mas, por outro, traz novas demandas e problemas. 

No caso das transmissões de concertos filmados, Blangonnet-Auer (2013) 
observa que a constante mudança de planos é uma crítica comum recebida, 
pois provocaria a distração do espectador. Por outro lado, a cada vez mais 
frequente transmissão ao vivo de concertos tem levado a uma expertise 
desses profissionais, ao passo que o espectador, cada vez mais acostumado 
com esse tipo de recepção de performances musicais, já introjetou vários 
códigos que espera serem reproduzidos em sequências de filmes, sejam 
eles documentários ou ficções.

4 Os Estudos de Som no Cinema ganham um aspecto mais acadêmico somente a partir dos 
anos 1970-1980, com artigos e livros principalmente de Rick Altman, Claudia Gorbman e Mi-
chel Chion. 

5 Durante o debate após apresentação de trabalhos no congresso da SOCINE 2017, em outubro 
de 2017.
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Vamos aprofundar alguns dos aspectos evocados com exemplos de fil-
mes com as seguintes características: utilização como repertório de música 
clássica de tradição ocidental e sua execução por músicos profissionais que 
interpretam a si mesmos ou a personagens ficcionais. Será também anali-
sado o aspecto da escuta dos personagens-espectadores da execução musi-
cal, ou seja, a presença do público, considerada por Zumthor (2007) como 
essencial na performance.

Mostrar ou não a integridade da performance, ouvir 
ou não o som da imagem

Mostrar a integridade da performance em plano sequência com som 
direto foi um dos princípios básicos da filmagem do já citado Crônica de 
Anna Magdalena Bach, de Straub e Huillet. Porém, o filme se constitui num 
exemplo de experimento radical e não como algo corriqueiro ou que tenha 
se tornado comum a partir de então. 

Michel Chion (1995) considera, pelo contrário, que o plano fixo das perfor-
mances nesse filme traz uma estranheza ao espectador costumeiro de con-
certos, pois, para Chion, o olhar do público procede por meio de escapadas 
para a arquitetura do teatro e outros elementos. Embora consideremos que 
tais escapadas possam também acontecer no plano de Straub e Huillet – não 
necessariamente o espectador fica olhando sempre para os performers e seu 
olhar pode vagar ao longo do quadro – concordamos que o plano traz uma 
sensação paradoxal de falta de realismo, especialmente para o espectador 
contemporâneo, já habituado a transmissões multicâmera.

É preciso, então, fazer algumas considerações sobre o realismo cinema-
tográfico. Um de seus teóricos importantes foi André Bazin, que, especial-
mente por causa do texto Ontologia da imagem fotográfica, teve a sua con-
cepção de realismo muitas vezes interpretada como uma crença ingênua 
na objetividade da imagem. Porém, as ideias de Bazin têm sido reavaliadas 
e o que se propõe é um realismo que não é um simples decalque do mundo 
(GUNNING, 2007).

Cineastas como Éric Rohmer e Robert Bresson tinham um apreço pelo 
realismo baziniano e concepções radicais como as de Straub e Huillet no 
tocante ao uso de música diegética: ambos, a partir de um determinado 
momento da carreira, passaram a só usar música diegética e manifestaram 
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claramente essa estratégia em entrevistas e textos. Mas Rohmer e Bresson 
tiveram posicionamentos diferentes na apresentação de performances em 
seus filmes, como veremos a seguir.

Por exemplo, no filme de Rohmer Minha noite com ela (Ma nuit chez 
Maud, 1969), há um plano fixo de cerca de um minuto e meio do violinista 
profissional Leonid Kogan interpretando, com um pianista, a Sonata para 
violino e piano K358 de Mozart. Porém, diferentemente das performances 
de Gustav Leonhardt como Bach em Crônica de Anna Magdalena Bach, Leo-
nid Kogan, além de ser designado no filme de Rohmer com seu nome ver-
dadeiro, não é propriamente um personagem da trama do filme. Está ali só 
para proporcionar um momento musical ao espectador num filme em que 
o sistema de Rohmer só permite música diegética, assim como, talvez, para 
caracterizar os personagens, o protagonista e seu amigo, como amantes de 
música clássica.

O plano fixo dos músicos tocando não foi entremeado com nenhum plano 
de espectadores em situação de escuta (depois dele, vemos o protagonista e 
seu amigo num restaurante). Apesar disso e mesmo com a duração razoavel-
mente grande do plano, Claudia Gorbman (1987) considerou que os códigos 
narrativos do cinema se sobrepunham a uma apreciação puramente musi-
cal da performance, pois, antes dela, foi mostrada a chegada do protagonista 
Jean-Louis e seu amigo Vidal à plateia do teatro procurando seus lugares. 
Depois disso, vemos uma panorâmica dos camarotes do teatro e o lustre se 
apagando, o que poderia simular a visão do protagonista, assim como o pla-
no fixo da performance poderia ser inferido como a sua visão,6 apesar de não 
condizente com o local ao fundo da plateia em que ele se encontra.

Minha noite com ela foi filmado praticamente todo com som direto e mui-
to do filme dependia dos acasos do mundo pró-fílmico. Por exemplo, a neve 
que caía no inverno da cidade de Clermont Ferrand, onde acontece a histó-
ria. Do mesmo modo, o concerto de Leonid Kogan. Rohmer contou, em en-
trevista, que escolheu o músico para essa sequência porque ele estava em 
turnê por Clermont Ferrand na época e acrescentou que, se não fosse um 
violinista de que não gostasse, não o teria filmado (DÉMONCOURT, 2010).

6 Embora concordemos com Gorbman de que a escuta esteja representada nessa sequência de 
performance (mesmo sem a interposição de contra-planos em que seja mostrada), considera-
mos que o plano fixo e longo dos dois musicistas faz com que a apreciação da música se sobre-
ponha, mesmo que por pouco tempo, aos códigos narrativos, ou seja, haveria um momento de 
fruição em si da performance nesse filme, tal como em Crônica de Anna Magdalena Bach.
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No entanto, apesar de ter sido usado som direto, ouvimos apenas os sons 
dos instrumentos e não o som ambiente do teatro (tosses e outros ruídos 
que ouvimos costumeiramente por mais que sejam usados microfones di-
recionais), sendo mais provável que o diretor tenha filmado os músicos em 
outro momento e não durante concerto em si.7 Não vemos no plano, por 
exemplo, as cabeças do público, muito menos a do protagonista, que está 
no fundo da plateia, como já mencionado. Por mais que Rohmer defenda 
um realismo da filmagem e o som direto, isso não quer dizer que a perfor-
mance exibida em seu filme não conte com o estratagema da montagem.

De todo modo, a nosso ver, essa sequência e outras com músicos profissio-
nais acabam recebendo uma leitura documentarizante, tal como proposto 
por Roger Odin (2012, p. 13), “uma leitura capaz de tratar todo filme como do-
cumento” e que é direcionada por determinadas características. Por exem-
plo, a presença de pessoas reais, como Leonid Kogan no filme de Rohmer, e 
as próprias performances em si desses músicos profissionais em cena.

Robert Bresson em O dinheiro (1983) também usa um intérprete pro-
fissional numa situação de música diegética, mas de maneira distinta de 
Rohmer. O pianista Michel Briguet é personagem do filme, um professor 
de piano alcoólatra, pai da mulher que acolhe o protagonista Yvon no ter-
ço final do filme. Como Bresson só utilizava não atores, chamados por ele 
de “modelos”, contratar um pianista não ator para um personagem não era 
uma questão complicada, sendo mesmo uma necessidade do filme. Segun-
do entrevista realizada por e-mail (em abril de 2012) com o filho do pianis-
ta, Christian Briguet, seu pai fora escolhido por Bresson porque era capaz 
de tocar um trecho da Fantasia cromática BWV903 de Bach com a mão es-
querda conseguindo, ao mesmo tempo, derrubar um copo com a mão direi-
ta, além de que não era um músico famoso, podendo se misturar aos outros 
não-atores sem ser reconhecido (ALVIM, 2017).

Além disso, conforme relatou o técnico de som Jean-Louis Ughetto em 
entrevista a Manlio Piva, o piano em que o personagem toca, um piano de 
armário, foi levado para o próprio local do set de filmagem. O perfeccionis-
mo de Bresson era tanto, que Uguetto teve que percorrer várias lojas de pia-
nos, gravando o som de cada um deles para que o diretor pudesse, enfim, 
escolher um (PIVA, 2004).

7 Essa observação foi feita pelo professor José Augusto Mannis, a quem agradecemos, durante a aula do 
dia 26 de setembro de 2016, na pós-graduação em Música da UFRJ.
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Com efeito, Bresson disse numa entrevista que era “maníaco pelo real” 
(SADOUL, 1966). Não se deve, porém, considerar esse real de uma forma 
simplista, pois, como escreveu o próprio diretor em suas Notas sobre o cine-
matógrafo, um real captado por máquinas (câmera e gravador) é diferente 
do verdadeiro, aquele que chega ao espírito do espectador. Este, por sua 
vez, difere do “real bruto”.

O real em estado bruto não produzirá sozinho o verdadeiro. 
(BRESSON, p. 83)
O verdadeiro não está incrustado nas pessoas vivas e nos objetos 
reais que você utiliza. É um ar de verdade que suas imagens ad-
quirem quando você as reúne numa certa ordem. (p. 65)
O real que chega ao espírito já não é mais real.[...] Dois tipos de 
real: 1º O real bruto registrado tal qual pela câmera; 2º o que nós 
chamamos de real e que vemos deformado por nossa memória 
e por falsos cálculos. Problema. Fazer ver o que você vê, por in-
termédio de uma máquina que não o vê como você o vê [E fazer 
ouvir o que você ouve por intermédio de uma outra máquina que 
não ouve como você o ouve] (p. 64).

Apesar de se preocupar em contratar um pianista profissional e com a 
sonoridade do piano, Bresson não era um adepto do som direto, conferin-
do bastante importância à pós-produção. No entanto, em O dinheiro, como 
afirmou o técnico Jean-Louis Ughetto, o som direto foi até bastante utiliza-
do (PIVA, 2004).8 Ughetto contou que o som da execução de Michel Briguet 
foi gravado em continuidade no set, mas foi colocado em playback durante 
a filmagem, feita num momento posterior. No entanto, Ughetto salientou 
que cada plano foi rigorosamente cronometrado. Ele não soube precisar se 
a edição foi feita a partir da música ou não, até mesmo porque há poucos 
planos em que se vê a execução do pianista (PIVA, 2004).

Com efeito, diferentemente do filme de Rohmer, a performance em O di-
nheiro é bastante fragmentada. Ela vai do compasso 15 ao compasso 35 da 
Fantasia cromática BWV903 de Bach e, em sua duração de 1min22s, há dez 
planos, sendo que só em três deles vemos o pianista tocando (os planos 3, 9 
e 10 da tabela 1).

8 Essa informação nos foi confirmada pelo assistente de som Philippe Donnefort durante con-
versa após a projeção de O dinheiro, em Paris, no dia 3 de abril de 2012.
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Tabela 1: Planos ao som Fantasia cromática de Bach tocada por Michel Briguet em O 
dinheiro

Descrição do plano Compasso de início
1 Plano conjunto de Yvon no celeiro com lençol na mão. 15.2
2 Plano próximo frontal: garrafa e copo de vinho em cima do 

piano e em frente ao diploma de pianista.
16.4.2

3 Plano afastado do pianista tocando. Câmera à sua esquerda. 18.3
4 Plano conjunto da mulher passando roupa na cozinha. 

A câmera a acompanha quando ela sai e vemos Yvon 
acariciando o cachorro.

20.4

5 Plano conjunto da mulher entrando no quarto do sobrinho 
na cadeira de rodas.

25.4.2

6 Contraplano dela e do sobrinho 27.1
7 Plano conjunto da mulher no corredor 27.3
8 Plano conjunto da mulher entrando na sala onde está o pai 30.1
9 Plano conjunto, em raccord com o anterior: a mulher passa 

pelo pai tocando piano. Câmera à direita do pianista.
30.3

10 Plano próximo do copo de vinho colocado na borda direita 
do piano e das mãos do pianista.

34.4 (vai até 35.3)

Fonte: A autora

A música começa no plano final da sequência anterior, num procedimen-
to bastante adotado por Bresson de antecipação pelo som. Toda a duração 
da música em performance está bastante fragmentada em planos bastante 
curtos, inclusive, nos que vemos Michel Briguet tocando. Como os planos 3, 
9 e 10 têm diferentes posicionamentos de câmera, provavelmente usou-se 
o arquivo sonoro gravado na continuidade (Ughetto não soube precisar na 
entrevista a Piva9). Portanto, mesmo com todos os indícios do real (pianista 
profissional e piano de armário no set onde foi tocada a música), a falta do 
plano sequência, tal como preconizavam Straub e Huillet (e, por extensão, 
Bazin), leva a um falseamento do todo da performance.

A performance ao piano do personagem é solitária e sem público na sala 
onde estuda, porém, sua música ecoa por todos os ambiente da casa, sendo 
o tratamento sonoro realista (o volume é mais baixo nos outros ambientes 
e mais alto quando estamos na sala), diferentemente de convenções do ci-
nema já aceitas e presentes principalmente no cinema mainstream, em que 
se aproveita da música como fonte de emoção para o espectador, com um 
volume constante. Bresson não se importa com o deleite musical e a músi-
ca, para ele, está a serviço do real construído.

9 “O som do piano foi em tomada direta, não sei se, depois, efetivamente, a montagem foi feita 
a partir da música, se tenham depois coincidido com as cenas os tempos que estavam crono-
metrados [...]” (PIVA, 2004, p. 249, tradução nossa do italiano).
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No entanto, podemos dizer que há, sim, um público: Yvon, a filha e o neto 
do pianista. No entanto, com exceção talvez de Yvon (que vemos sentado 
numa cadeira no plano 4), a filha e o neto do pianista não necessariamente 
estão prestando atenção na música. Ela faz parte do cotidiano de estudos 
de um pianista, não é uma apresentação especial.

Vamos, agora, finalizar essa parte com mais um exemplo de emprego de 
músico profissional como personagem, só que no cinema brasileiro. Trata-se 
de Dois córregos (1999) de Carlos Reichenbach. A pianista profissional Lucia-
na Brasil interpreta uma personagem também pianista, a adolescente Lydia, 
amiga de Ana Paula, filha da dona do sítio onde as duas vão passar férias. 
Diferentemente de Michel Briguet em O dinheiro, no filme de Reichenbach, a 
personagem de Luciana Brasil tem quase tanta importância quanto os prota-
gonistas Carlos Alberto Riccelli e Ingra Liberato, que interpretam, respecti-
vamente, o tio misterioso de Ana Paula e a governanta da casa.

Luciana Brasil tem alguns momentos de performance no filme, que são 
mostrados em planos longos, embora também haja cortes. O piano é de 
cauda e é dito pela governanta na diegese que ele “está afinado”, o que é con-
dizente com um som de boa qualidade. A sonoridade extremamente limpa 
poderia indicar um som gravado em estúdio com dublagem posterior (e, no 
primeiro momento de performance que descreveremos, só ouvimos os sons 
dos passarinhos – o piano fica numa sala aberta para a varanda e o jardim –  
ao final da sequência). No entanto, Dois córregos foi o primeiro filme de 
Carlos Reichenbach com som direto e o diretor parece ter ficado bastante 
impressionado com a técnica, tendo lamentado não ter lançado mão dele 
antes.10 Além disso, em conversa particular com o editor de som do filme, 
Eduardo Santos Mendes, obtivemos a informação de que essas sequências 
foram efetivamente gravadas com som direto.

No primeiro desses momentos, Lydia começa a tocar o Prelúdio n. 10 de 
Scriabin. A câmera, que está inicialmente à sua esquerda, “circula em volta 
de Lydia, preserva o ato da performance”, como observa Suzana Reck Mi-
randa (2012, p. 49), indo para a sua direita e se aproxima de suas mãos. Se-
gundo Miranda (2012, p. 49), “mesmo quando se afasta, não compromete o 
gesto da atriz, numa clara intenção de legitimá-lo”.

Lydia engata com uma nova peça, a parte “Chopin” do Carnaval de Schu-
mann. Depois de alguns segundos no mesmo plano anterior, finalmente, 

10 http://cinefestivais.com.br/mas-eu-to-entendendo-tudo-que-ele-ta-falando-um-papo-com-
daniel-turini/.



117Pesquisa em Arte, Audiovisual e Performances

temos um corte e vemos o tronco e a cabeça da personagem ao piano em 
plano frontal. A câmera vai se afastando até vermos que há um espectador: 
Hermes, o tio misterioso. A performance de Lydia, que inicialmente era 
solitária, tinha, na verdade, um espectador diegético que, além de tudo, é 
conhecedor do repertório da moça, dizendo, em seguida à pausa, “Schu-
mann” e fazendo observações consistentes sobre a performance dela. 

A música de Lydia serviu como atração para a entrada em cena do tio 
que “nem aparece para almoçar”, nas palavras da governanta. Mais do que 
isso, ela serve como uma possibilidade de interação entre personagens tão 
díspares, já que Hermes está escondido no sítio por pertencer a uma or-
ganização de esquerda em plena Ditadura Militar e Lydia, sendo filha de 
um general, repete lugares-comuns sobre comunistas provavelmente ou-
vidos em casa. Ainda ao final da sequência anterior, Lydia propõe um jogo 
de “qual é a música?”: ela toca o início do Improviso n.3 em Sol bemol maior 
D899 de Schubert e o de O despertar da montanha de Eduardo Souto, sendo 
ambas as peças conhecidas de seu interlocutor. Nessa parte da sequência, 
o enquadramento é de um plano conjunto dos dois privilegiando o aspecto 
da escuta da performance em cena.

Em outra sequência, Hermes é novamente atraído pelo piano de Lydia, 
conhece a peça de Busoni que ela propõe no jogo e pede que ela toque César 
Franck. Quando ela começa a tocar a Danse Lente do compositor, a música 
serve, inicialmente, de fundo à conversa entre Ana Paula e a governanta (as 
duas são mostradas em outro ambiente da casa) – tem, aí, uma função que 
normalmente é exercida pela música extradiegética, mas de que a música 
diegética não está isenta. Depois, a câmera volta a mostrar Lydia tocando e 
vai até Hermes na varanda, pensativo. Passamos ao pensamento de Hermes 
e a música continua a ser ouvida, só que desvinculada da performance de Ly-
dia. Como durante a conversa de Ana Paula e a governanta, nesse momento 
e em dois outros (com peças de Scriabin), a música executada por Luciana 
Brasil está ali menos para ser apreciada enquanto performance de uma pro-
fissional do que para servir como fundo emocional das sequências. Como 
observa Chion (1995), mesmo em filmes com protagonistas musicistas, ge-
ralmente a música acaba assumindo essa dupla função de sujeito e de meio.
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O escamoteamento da performance em Amor (Michael 
Haneke, 2012)

Depois de um rápido prólogo de dois minutos e do título do filme, há, 
em Amor (Michael Haneke, 2012), um retorno no tempo diegético para um 
concerto do pianista virtuose francês Alexandre Tharaud no Théâtre des 
Champs Elysées. Utilizando um intérprete real e tendo filmado em locação, 
Haneke poderia ter nos apresentado imagens da performance de Tharaud, 
que, no filme, é um ex-aluno (também chamado Alexandre) do casal de pro-
tagonistas Georges e Anne, vividos por Jean-Louis Trintignant e Emma-
nuelle Riva. Mas, ao invés de filmar a performance em si, Haneke filma a 
espera dos protagonistas e do restante da plateia do teatro e apenas o início 
da sua escuta da performance de Tharaud. Não há um só contraplano do 
pianista em ação, vamos direto para os cumprimentos nos bastidores.

Assim, a sequência do concerto, como em Minha noite com ela, começa, 
na verdade, com os momentos que antecedem a performance instrumen-
tal: um plano frontal e fixo da plateia, em que já vemos os dois protagonis-
tas sentados mais ou menos ao centro da quarta fila e a chegada do restan-
te do público aos seus lugares ao som do burburinho dessa movimentação 
e de conversas; a diminuição das luzes e o anúncio do teatro (o anúncio 
real do Théâtre des Champs Elysées) de proibições de uso de celulares e 
gravações, com as habituais tosses em seguida; ainda no mesmo plano, os 
aplausos do público; sempre no mesmo plano, o início da performance de 
Tharaud, a primeira frase musical do Improviso n. 1 em dó menor D899 
de Schubert. Há, portanto, durante essa primeira frase, uma filmagem da 
escuta musical dessa plateia, uma tentativa de transmitir em imagens o 
efeito da música no público.

No plano seguinte, vemos Tharaud recebendo os cumprimentos (inclu-
sive do casal de protagonistas) após o concerto, mas continuamos a ouvir a 
peça de Schubert, que passou do espaço diegético para o extradiegético, es-
tratagema bastante comum no uso da música no cinema (vimos um exem-
plo já na análise anterior de Dois córregos).11 Ela continua, ainda, quando o 
casal Georges e Anne volta para casa de ônibus e só para na chegada deles 
a casa. Nessa sequência, toda apreciação da performance, que poderia ter 

11 Robynn Stilwell (2007) analisa diversas situações dessas passagens de estatuto da música 
que, longe de indicarem uma falta de validade da classificação da música no cinema entre 
diegética e extradiegética, representam momentos altamente significativos no filme. Como 
observa Chion (2011), a música é um elemento bastante maleável e que atravessa todos os 
espaços do filme, conectando tempos e lugares.
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sido provida em imagens ao espectador, fica só por meio do som, como na 
situação acusmática de se escutar um disco, enquanto a música exerce a 
função de conectar os diferentes espaços.

Tharaud aparece mais uma vez no filme fazendo uma visita ao casal. 
Anne já teve o seu lado direito do corpo paralisado e está na cadeira de ro-
das, algo que deixa o ex-aluno constrangido, assim como Georges. Só Anne 
tenta disfarçar e a conversa gira em torno das impressões do concerto, do 
lançamento do novo CD de Alexandre, dos concertos que ele deu em outras 
cidades e de lembranças dele de suas primeiras aulas com Anne e o estudo 
das Bagatelas de Beethoven aos 12 anos. Embora Alexandre tenha acabado 
de falar que toda a sua vida no momento está girando em torno da obra de 
Schubert, Anne pede a ele que toque a Bagatela em sol menor de Beethoven. 
A princípio, ele tentar recusar, dizendo que não tem estudado a peça, mas 
acaba cedendo e se senta ao piano. 

É um plano afastado, em que vemos Alexandre de perfil ao piano. Ouvi-
mos, então, apenas 20 segundos de uma performance em que, na verdade, 
não vemos praticamente nada das mãos do pianista. Portanto, embora a vi-
sita do pianista profissional ao casal pudesse ter sido aproveitada como um 
momento de se mostrar a virtuosidade de uma performance na tela, quase 
toda a sequência se restringe à conversa entre ex-aluno e professores.

Planos semelhantes são usados por Haneke ao retratar as lembranças 
do casal protagonista tocando piano (é preciso dizer que nem Trintignant 
nem Riva eram pianistas). Num desses momentos, aos 71 minutos de filme, 
depois que Anne já está bem comprometida fisicamente e está tendo sua 
fralda trocada pela cuidadora, com um olhar desesperado, o plano seguinte 
a mostra tocando o Improviso n. 3 em Sol bemol maior D899 de Schubert 
ao piano na mesma posição de Tharaud. A seguir, vemos Georges sentado a 
uma poltrona. Poderíamos, a princípio, considerar que este plano de Geor-
ges seria, na verdade, parte de um flashback e que, talvez, o flashback seja 
de Georges e não de Anne. Porém, antes que a música acabe, Georges se 
vira para trás e desliga o CD-player: a música vinha, na verdade, do CD de 
Alexandre Tharaud.12 

É mais um momento do filme em que Haneke lança mão da música para 
confundir as expectativas do espectador: aparentemente, ao início da se-
quência, uma lembrança boa de Georges ou Anne, a música se torna parte 

12 O pianista tem, efetivamente, um CD com peças de Schubert.
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do presente desolador. Se, na primeira sequência aqui descrita, a música 
conectava espaços, nessa, ela conecta tempos: como observa Dima (2015), 
por meio do som, passado e presente se fundem. 

Num momento anterior a este (pouco depois de 49 minutos de filme), 
Anne está na cama, ainda não tão comprometida, ouvindo música de piano 
de outro ambiente. É Georges tocando Bach/Busoni (Prelúdio Choral: Ich 
ruf´zu dir, Herr Jesu Christ). A música para e Anne pergunta o que há. Vemos 
Georges sentado ao piano num plano lateral, porém mais próximos que os 
anteriores. Ele mantém as mãos sobre as pernas e não recomeça a tocar.

Todas essas sequências de personagens ao piano nos fazem pensar que 
Haneke talvez não tenha aproveitado a presença de um pianista profissio-
nal como Tharaud, filmando detalhes de sua performance durante a situa-
ção diegética da visita ao casal, para igualar os seus planos ao dos atores 
não músicos profissionais. Ou seria para não deixar muito tempo para o 
espectador especialista julgar a performance de Tharaud, que diz não tocar 
a Bagatela há muito tempo?

Para completar, há outro músico profissional no filme que atua, mas não 
faz performance musical: o barítono inglês William Schimell, que inter-
preta o marido da filha do casal protagonista e é caracterizado como um 
grande violoncelista. Estamos sempre no mundo da música clássica, mas 
Schimell está no papel de outro tipo de músico em relação ao que ele é. Por 
outro lado, não era um novato no cinema, já que havia atuado em Cópia fiel 
(Copie conforme, 2010), de Abbas Kiarostami, ao lado de Juliette Binoche, aí 
num papel não relacionado com a música. Com efeito, Kiarostami gostava 
de empregar não atores em seus filmes.

Todos esses escamoteamentos de performances em Amour parecem fazer 
o que dizia o seu título inicialmente previsto, “A música para” (PHILLIPS, 
2013). Como observa Phillips (2013, não paginado, tradução nossa), nesse 
filme, “Haneke nunca permite que uma peça musical seja ouvida sem um 
corte abrupto. Isso é a vida, parece estar dizendo. E é a morte”. É algo bem 
adequado a um filme em que a música produzida por seus protagonistas 
para por causa da doença de Anne. O dispositivo de Haneke de não mostrar 
ou mostrar pouco as performances parece, então, obedecer a algo maior, a 
toda uma ideia geral do filme.

Outro aspecto é que, no cinema de Haneke, o som fora de campo é bas-
tante empregado. Em Funny games (1997), a maior parte da violência extre-
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ma do filme não é vista, mas sim ouvida e imaginada pelo espectador por 
meio de seus sons. Em Amor, o que é jogado para o fora de campo é o prazer 
que o espectador poderia ter com uma performance de um pianista profis-
sonal. Nisso, Haneke se aproxima de Bresson com a grande fragmentação 
da performance de Michel Briguet em O dinheiro.

É importante lembrar outro filme de Haneke em que pianistas clássicos 
são protagonistas, A professora de piano (La pianiste, 2001), mas são inter-
pretados pelos próprios atores, Isabelle Huppert e Benoît Magimel. Ambos 
foram responsáveis pelas performances de seus personagens. No caso de 
Huppert, a atriz já tocava piano e era uma amadora de bom nível, o que 
já não foi o de Magimel, que precisou aprender direto com peças bastan-
te difíceis. Apesar de ter optado por atores não músicos profissionais, as 
performances estão muito mais presentes nesse filme do que em Amor, até 
mesmo porque os personagens são profissionais atuantes e a música tem 
um espaço importante no embate entre eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sequências de performances musicais em filmes de ficção, a presença 
de um profissional não garante que essa performance ganhe uma duração 
grande para apreciação da música em si ou que se sobreponha aos códigos 
narrativos, com exceção de experimentos mais radicais como Crônica de 
Anna Magdalena Bach ou, talvez, embora não tão radical, a sequência da 
performance do violinista Leonid Kogan em Minha noite com ela. 

Garantir a centralidade da performance depende mais do estilo geral do 
diretor do filme e do que ele pretende com aquela sequência. Nesse caso, 
intérpretes profissionais, embora garantidores potenciais de um “realis-
mo” da performance se ajustam também ao estilo do diretor, seja ele o da 
fragmentação, como em Bresson, ou do uso do fora de campo, como em Mi-
chael Haneke. Em Amor, Haneke chega mesmo a escamotear o prazer do 
virtuosismo da performance ao seu espectador, mas investe na filmagem da 
escuta de seus personagens. 

Por sua vez, a escuta de um personagem central é o que motiva as per-
formances de Luciana Brasil em Dois córregos. A presença do público é um 
elemento básico da definição de performance de Zumthor e, embora o cine-
ma não tenha a característica do “ao vivo”, o elemento da espectatorialida-
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de é essencial na performance do filme de Reichenbach. De toda forma, os 
códigos narrativos são nele preponderantes, pois as performances da per-
sonagem Lydia são aquilo que torna possível o contato entre personagens 
tão díspares quanto ela e Hermes.
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RESUMO

Esse texto se propõe a apresentar 16 imagens da narrativa visual “Senti-se: 
um inventário de sofás abandonados no espaço urbano” coletadas no espaço 
urbano a partir de um modo de habitar a cidade, um misto do modo de an-
dar do flâneur trapeiro e do flâneur detetive, conforme proposição de Walter 
Benjamin. Essa “coleção de sofás” é mostrada no formato de um inventário, 
um procedimento de catalogação aberta à invenção de quem os vê.

Palavras-chave: fotografia; sofás abandonados; inventário; flâneur

ABSTRACT 

This text proposes to present 16 images of the visual narrative “Senti-se: 
um inventário de sofás abandonados no espaço urbano” collected in the ur-
ban space from a way of inhabiting the city, a mixture of the way of walking 
of the moth flâneur and flâneur detective, as proposed by Walter Benjamin. 
This “collection of sofas” is shown in the form of an inventory, a cataloging 
procedure open to the invention of those who see them.

Keywords: photography; abandoned sofas; inventory; flâneur
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“Senti-se” é o título da narrativa visual. Há um erro ortográfico na conju-
gação verbal do verbo sentar de modo proposital (o correto seria “sente-se”). 
Fez-se uso da licença poética para a criação do título a fim de gerar a ambi-
guidade das palavras sentar e sentir, conjungando-se o verbo como sentar, 
do modo que se fala, que na escrita pode ser interpretado como sentir.

Esta narrativa visual é apresentada por meio de 16 fotografias2 de so-
fás abandonados no espaço urbano. Ela se constitui na produção de um in-
ventário, uma “forma básica de composição de imagens que torna possível 
uma invenção” (ABREU, 2011, p. 45). E, assim como uma invenção, é movido 
por um problema (dos bens de uma família ou um inventário fotográfico de 
caixas d’água na Europa feito pelo casal Becher). 

O termo “inventário” se associou a um procedimento técnico de enu-
meração com o objetivo exclusivo de informar, catalogar e agrupar objetos 
comuns, aqui apresentados em duplas de imagens. Contudo, o “artista in-
ventariante” ou “artista inventor”, de acordo com Abreu (2011, p. 46) tem o 
papel de “produzir índices de uma existência, apontando para um futuro 
aberto para outras invenções possíveis”.

Ao começar a busca por esses sofás abandonados que surgem, a medida 
que ando nas ruas das cidades, constato a existência deles e sigo refletindo 
e inventando a partir dos mesmos. Esse andar segue a proposta de flanar 
pelo espaço urbano como forma de crítica às ruas, tidas exclusivamente 
como vias de circulação de mercadorias, originário na figura do flâneur,3 
presente na obra literária de Charles Baudelaire, no século XIX. Ele é aque-
le que age de modo diverso da velocidade imposta pela mercadoria, vagan-
do pela cidade, observando, de modo lento e atento, as pessoas, seus com-
portamentos, sendo um fisionomista da metrópole moderna.

Conforme Benjamin (2007, p. 479), a proposta da flânerie é “Sair, quando 
nada nos obriga a fazê-lo e seguir nossa inspiração, como o simples fato de 
virar à direita ou esquerda já constituísse um ato essencialmente poético. 
Nessa perspectiva se constituiu o ato de perambular do flâneur que, segun-
do Benjamin, “é abandonado na multidão” (1994b, p. 51) que se embriaga 
pela ação de vagar pelas ruas, com seu passo lento e atento, sem um rumo 
certo, mas percebendo seus estímulos e os investigando. 

2 Esse projeto foi apresentado na Exposição Coletiva “CRUA” de Fotografia Contemporânea, no 
Museu de Imagem e do Som de Goiás em 2018.

3 Walter Benjamin na obra “Passagens” e no texto “Charles Baudelaire – um lírico no auge do 
capitalismo” (1989) recupera esse personagem para pensá-lo como contraponto à lógica da 
mercadoria imposta no sistema capitalista.
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Por esse caráter investigativo do flâneur, Benjamin (1994b, p. 217) o as-
socia a um detetive, ao compor as fisionomias e perseguir o que lhe atrai 
pelos seus traços. Benjamin, no entanto, também estabelece uma relação 
à figura do trapeiro (1995, p. 78-79), àquele que recolhia os restos que a 
sociedade jogo fora. 

O flâneur baudeleriano, recuperado por Benjamin, age pelo fenômeno 
de colportagem do espaço (BENJAMIN, 2007, p. 463), ou seja, ele anda per-
cebendo potencialmente tudo o que acontece no espaço como se o espaço 
piscasse ao flâneur, na medida que a cidade se abre ao transeunte como 
uma paisagem sem limiares em que procura aquilo que a multidão não vê. 

Ao procurar aquilo que a multidão não percebe escapa à rede condicio-
nada da razão, podendo revelar o inconsciente da cidade, o que está ali mas 
escondido, assim como a fotografia revela o inconsciente óptico e a psica-
nálise, o pulsional (BENJAMIN, 1994a, p. 94). 

O inconsciente revelado pela fotografia tem um duplo aspecto: revela 
imagens com conteúdos objetivos e superiores à intenção inicial do fotó-
grafo, mas também conteúdos subjetivos em conexão com a memória invo-
luntária,4 possibilitando que aconteça o surgimento de um passado inde-
pendente da vontade do sujeito que olha. O flâneur, ao olhar ao seu redor, 
andando pela cidade, também pode ser atravessado pelo que está a sua 
volta e, mesmo perseguindo algo, como um detetive, podem surgir outras 
questões, como se a cidade também olhasse para ele.

Eu me visto desse modo do andar do flâneur, seja pelo vaguear embria-
gado, à busca daquilo que a multidão não vê, a investigação de algo, a coleta 
dos restos, que são esses sofás abandonados no espaço urbano. A rua passa 
a ser um palco (SCHECHNER, 2011, p. 159) dessas minhas andanças, feitas 
como performances que, conforme Schechner é um ramo da arte da cultu-
ra não oficial, que pode se utilizar de espaços livres, como as ruas, aberta, 
para mim, a uma observação atenta e materializada pela fotografia.

Vejo o primeiro sofá como um objeto, esquecido, jogado em uma rua que, 
para mim, se tornava único e grandioso. O fato deste sofá, sem estofado, es-
tar abandonado, me fez refletir sobre o modo como lidamos, na contempora-
neidade, com os objetos. Ao ficarem velhos e não servirem mais, são jogados 
fora. Me bateu uma tristeza de perceber que isso ocorre também com as pes-
soas que, ao perderem sua “funcionalidade” também são deixadas de lado.

4 Benjamin faz referência à memória involuntária proustiana.
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Mergulhada nessa vida da “funcionalidade”, segui percorrendo os meus 
caminhos cotidianos. E, comecei a me deparar com outros sofás abando-
nados. Sem saber ao certo o que faria, comecei a registrar a existência mo-
mentânea ou final deles nos espaços onde eram jogados, culminando, em 
parte, na série destas 16 fotografias.

Ao enxergar esses sofás, em meio aos outros elementos urbanos, e o des-
locamento dos interiores das casas, passo a perceber a cidade como um vi-
dente, aquele que enxerga no visível sinais invisíveis aos nossos olhos pro-
fanos (PEIXOTO, 2004), ou seja, vendo a cidade através de uma experiência 
resultante do ofuscamento do olhar habitual. 

À medida que fui vendo estes sofás e os fotografando, permanecia a 
sensação do abandono, do descarte, mas comecei a pensar também que 
cada sofá carregava também uma história invisível. Pessoas amaram e 
brigaram nas gastas almofadas descoloridas pelo tempo e pelo peso das 
bundas que ali sentaram. Amores surgiram e desapareceram, adolescen-
tes se beijaram às escondidas, cachorros subiram, se aproveitando da dis-
tração dos seus donos, torcedores fanáticos comemoraram pulando com 
os dois pés em cima dos seus estofados, outros choraram e os molharam, 
crianças derramaram suco e refrigerante, tias sentaram por horas nas vi-
sitas intermináveis de domingo.

Enfim, várias histórias ficaram impregnadas nos fios, nas espumas e nas 
molas destes objetos que, de algum modo, ressurgem nesse inventário. Esta 
narrativa se abre a um processo inventivo regido pela imaginação de quem 
vê, no sentido dado por Simondon. Para ele (2008, p. 13-14), a imaginação é 
um modo de acolher as imagens concretizadas em objetos, abrindo a um 
sentido que promove a possibilidade de uma nova existência. Ao ver esse 
conjunto, cada um pode imaginar uma história diferente, criando possíveis 
e inventadas tramas e segredos. 

Estes sofás se convertem em um convite para cada um se sentar, re-
pousando seus olhos neles e criando salas, casas, quintais onde um dia, 
quem sabe, já estiveram. Ou mesmo, abrindo à possibilidade da cidade 
ser o novo espaço destes sofás, com suas construções, ruas e calçadas que 
passam a emoldurá-los.
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