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MESA TEMÁTICA:    

NARRATIVAS MIDIÁTICAS E CRÍTICA CULTURAL NO BRASIL 

 

Resumo: Nossa intenção consiste em propor uma reflexão em torno da crítica cultural 

contemporânea  e sua reconfiguração a partir da análise dos subtextos inscritos nas 

narrativas midiáticas e do surgimento de novos mediadores, que passam também a 

exercer o papel de críticos. Nesse sentido, enxergamos a crítica cultural não apenas 

como aquilo que críticos especializados de arte praticam nas páginas dos periódicos de 

grande circulação. De alguma maneira, todas essas narrativas, em suas características 

estéticas, configuram visões de mundo e deste modo podem, a nosso ver, ser 

interpretadas como objetos de crítica cultural. Inicialmente apresentamos uma análise de 

cunho mais teórico para contextualizar a reconfiguração que a crítica cultural vem 

passando. Em seguida, os demais textos propõem uma reflexão sobre essa 

reconfiguração no Brasil a partir da análise mais específica de sujeitos e objetos da 

crítica, seja no campo da música, da televisão ou do teatro.  

 

 

I - A RECONFIGURAÇÃO DA CRÍTICA CULTURAL CONTEMPORÂNEA: 

APONTAMENTOS. 

Marildo José Nercolini
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Resumo: O ensaio pretende fazer uma reflexão sobre a crítica cultural e suas 

transformações no momento contemporâneo, enfatizando o seu papel de mediação no 

espaço público. Pontua sobre os novos mediadores que passam a assumir o papel de 

críticos e também sobre os novos espaços de circulação para esse fazer crítico e como 

essas transformações acabam por reconfigurar a crítica cultural, que passa a repensar 

seu lugar social, sua atuação e seus critérios de avaliação. 

 

Palavras-chave: Crítica, crítica cultural, reconfiguração. 

 

Introdução.  

Como a crítica hoje tem se posicionado diante das transformações pelas quais a 

cultura contemporânea vem passando? Que instrumentos analíticos têm usado e quais os 

mecanismos de validação crítica e de divulgação o crítico tem se valido? Diante de um 

contexto social em que os avanços e a consolidação de novas tecnologias passaram a ser 

usados na criação e na circulação da produção artística e cultural e que os processos de 

convergência transmidiáticos se acentuam, cabe-nos perguntar como a crítica musical 

tem atuado dentro desse contexto.  

Que parâmetros analíticos usar em um momento em que se vê surgir uma série 

de criadores que rompem com os limites rígidos de gêneros, transitando por eles, 
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recriando-os através de processos de hibridação, reciclagem e tradução cultural – para 

somente citar alguns –, utilizando-se de tecnologias de ponta para criar, como é o caso 

da música, das artes plásticas e mesmo da poesia. Ou então quando esses mesmos 

artistas passam a criar maneiras alternativas de circulação de seus trabalhos, criando 

espaços alternativos ou utilizando-se de novos formatos de divulgação, possibilitados, 

por exemplo, pelo advento da internet 2.0. Fundamental analisar como o crítico tem 

lidado com tais incorporações na criação e como isso tem interferido em seu ofício, 

tendo em vista que os antigos pressupostos parecem não ser suficientes para abarcar tais 

transformações.  

Outro elemento que precisa ser levado em conta na análise são os espaços de 

divulgação e circulação da crítica contemporânea, tendo em vista que também aqui se 

percebem mudanças significativas. Se os criadores, munidos de um conhecimento e da 

facilidade com que lidam com as novas tecnologias comunicacionais, passam a utilizar 

outros instrumentos de divulgação e circulação alternativos de sua produção, também, 

pelo lado da crítica, observa-se a ampliação dos espaços de divulgação de suas análises 

e, mais importante, a ampliação de quem pode ou assume, ás vezes esporadicamente, o 

papel de crítico. Além do livro, do jornal e das revistas publicados em seus formatos 

tradicionais e que sempre foram locais privilegiados dessa divulgação, ocorre, no atual 

contexto, a criação de novos espaços para a crítica musical, também utilizando-se de 

sites especializados, blogs, listas de discussão, twitter e similares, revistas eletrônicas, e 

mesmo os próprios jornais e revistas impressos acabam incorporando essas novas 

possibilidades, criando espaços virtuais específicos para que seus críticos divulguem 

seus trabalhos. Para além dessa constatação, cabe-nos perguntar como e por quem esses 

espaços estão sendo criados e utilizados hoje.   

Pensar o contemporâneo e suas manifestações é um trabalho de reflexão que 

exige cuidado. Talvez o maior e mais importante seja o de não reduzir essas 

manifestações ao que já se conhece, formatando-as para poder analisá-las com as chaves 

teóricas previamente construídas, antes mesmo de buscar descrever e apreender essas 

manifestações culturais em sua inteireza e particularidades. Tarefa nada fácil, pois 

implica em exercitar um olhar de lince, disposto a ver não somente o todo, mas as 

peculiaridades; lá onde as pessoas somente vêem o eterno retorno do mesmo, o 

nivelamento e o empobrecimento cultural, captar os elementos diferenciais, específicos. 

Para Raymond Williams (2000: 29), o pesquisador, e aqui podemos abarcar o 

crítico, precisa buscar perceber nas práticas e nas relações culturais “aqueles modos de 



ser e aquelas obras dinâmicas e concretas em cujo interior não há apenas continuidades 

e determinações, mas também resoluções e irresoluções, inovações e mudanças reais.” 

Hoje a massa de informações se multiplica em escala geométrica, trazendo com 

ela a necessidade de se ter critérios de seleção mais precisos para avaliar a 

confiabilidade da fonte e para separar o que é fundamental e pode servir para o estudo 

que se pretende. Esses critérios de seleção são importantes para que o crítico não 

embarque numa viagem sem rumo algum, levado pelos ventos da novidade ou então 

para não se perder em meio ao excesso de dados. O mais difícil talvez seja distinguir, 

interpretar, ler as informações para selecionar quais são importantes, quais são 

supérfluas, quais, mesmo importantes, precisam ser deixadas de lado por serem 

inadequadas ao estudo e aos objetivos a que o critico se propõe e, sobretudo, saber 

como articular as informações selecionadas. Hoje, quando as informações e o 

conhecimento circulam de forma muito mais intensa e rápida e quando se tem maior 

facilidade de acesso a elas, a questão principal deixou de ser a dificuldade de acessar a 

elas e passou a ser como selecioná-las, o que aceitar, o que deixar de lado, como 

articulá-las e, tão importante quanto os elementos anteriores, como fazê-las circular. 

Se a construção do conhecimento no final do milênio passado, conforme nos 

lembra Heloísa Buarque – resgatando Lyotard –, seria feito preferencialmente “através 

da competência e da criatividade na articulação das informações disponíveis e não mais 

na „descoberta‟ ou mesmo na interpretação de informações e evidências empíricas” 

(BUARQUE DE HOLLANDA, 1999, p. 351), hoje, quando as redes informacionais se 

potencializam, isso se torna ainda mais evidente. Parece-me, porém, que permanece 

necessária a interpretação das informações e não somente a sua articulação. Creio que o 

crítico precisa assumir os riscos de uma leitura pessoal e tomar posição diante da 

produção e das relações estudadas.  

Crítica como construção narrativa e mediação.  

Quanto ao trabalho crítico, nunca é demais dizer que é uma construção narrativa, 

feita por um sujeito que coloca em jogo uma leitura interpretativa a partir de 

pressupostos valorativos, sobre os quais baseia seu ofício. O crítico pode ocupar uma 

variedade de posições no processo de mediação entre criação, circulação e consumo no 

campo da produção artística no qual está inserido: porta-voz oficioso da indústria 

cultural e/ou dos artistas, massa de manobra usado para vender e difundir seus produtos, 

ou até mesmo incentivador e divulgador de projetos artísticos aos quais se quer filiar; 

criar um discurso articulado com o mainstream ou afiliar-se ao underground; usar os 



espaços criados na grande mídia ou criar seus próprios espaços alternativos para fazer 

circular sua crítica. Porém, creio que para exercer o seu papel, o crítico não pode abrir 

mão de colocar o seu saber acumulado a serviço do desvelamento do senso comum que 

envolve o mundo da criação artística. Como destaca Campbell (1991), o senso comum é 

uma sabedoria corriqueira, prática e coloquial, mas também é evasivo, amorfo e 

freqüentemente contraditório. Para Geertz (1997, p.75) o senso comum é um sistema 

cultural e como tal “pode ser questionado, discutido, afirmado, desenvolvido, 

formalizado, contemplado e até mesmo ensinado, podendo variar drasticamente de um 

povo para outro”.  

Apesar da crise e de um certo não saber para onde ir, permanece, ao meu ver, 

como um dos papeis do crítico cultural desmontar o que parece natural e transparente 

nos diferentes processos de criação artística, chamando a atenção e problematizando 

sobre os seus intrincados caminhos da construção/criação, circulação e consumo. É 

evidente que isso exige do crítico uma tomada de posição diante dos diversos agentes 

envolvidos; enfrentamentos, diálogos e articulações são levados a cabo no desempenho 

de seu ofício de crítico. Sua aceitação, prestígio, enfim, seu capital social estará sempre 

em jogo nesse processo. Sua produção crítica precisa ir além das pressões cotidianas e 

das necessidades jornalísticas de apresentar os espetáculos, as exposições, os 

programas, as peças ou os CDs, enfim, não se ater à mera descrição dos acontecimentos; 

o que dele se exige é mergulhar numa reflexão analítica para desvendar os entremeios, o 

não dito do discurso proferido. Fugir do lugar comum e utilizar seu capital cultural 

acumulado para, dialogicamente, buscar entender o processo e, por um lado, torná-lo 

entendível para quem dele não toma parte, e, por outro, problematizar e levantar 

questões para que aqueles que estão nesse campo reflitam sobre suas práticas. Tarefa 

nada fácil, pois seu trabalho implica ao mesmo tempo o aprofundamento do debate  e o 

esclarecimento de “leigos”, que estão cada vez sedentos por interferir no debate, 

munidos de muitas informações e, muitas vezes, sem ter claro como articulá-las. Talvez 

seja essa uma das razões pelas quais o crítico esteja criando espaços alternativos para 

fazer circular o seu trabalho, criando revistas eletrônicas, blogs, sites e grupos de 

discussão, explorando as muitas possibilidades trazidas pelos avanços tecnológicos e 

comunicacionais; portanto, não mais se atendo ao espaço – cada vez mais reduzido ou 

cuja premência de tempo não permite aprofundamento - fornecido pelo jornal ou revista 

impressos. Tal estratégia parece levar em conta a necessidade de maior liberdade de 



criação, o aprofundamento analítico, fomentando a criação de redes de pessoas 

interessadas no campo da crítica. 

O crítico se assume ao mesmo tempo como fonte de informação e como 

especialista em sua análise e interpretação, porém não é mais o senhor da verdade, 

outras vozes surgem e querem ocupar o espaço público, dispostos a interferir no debate. 

Nesse sentido, quero, portanto, aproximar o papel do crítico cultural e/ou musical do 

papel do intelectual, nos termos propostos por Beatriz Sarlo. 

Beatriz Sarlo (2001, p.220) afirma que se ao intelectual hoje não cabe mais o 

papel de “profeta”, aquele que detém o saber e as respostas, a voz totalizante,  tampouco 

é suficiente transformar-se em "carteiro",  a quem caberia “escutar a multiplicidade de 

vozes da sociedade e tecer a rede de interconexão destes discursos” e  “colaborar para 

que os que não se ouvem bem entre si, por razões de distância ou de traduzibilidade, se 

escutem", o que, para Sarlo não passa de uma utopia, possivelmente um pouco mais 

amável que a dos “profetas” e também, ainda que muito necessária, seria tarefa 

insuficiente nos tempos que correm. Parece-me que se ao crítico não cabe mais 

simplesmente se encastelar em sua torre de marfim, estabelecendo a seu bel prazer a 

palavra final sobre a criação artística, estabelecendo os critérios valorativos e o caminho 

a seguir, também não pode ser reduzido a um simples “carteiro” que reproduz o 

discurso do criador/artista ou dos executivos e seus assessores de marketing e seus 

objetivos de vender a produção ao maior número de consumidores. Precisa ir além, 

assumir riscos e tomar posição a partir de seu conhecimento e de seu saber acumulado. 

Cabe-lhe pensar o processo todo envolvido, uma crítica contextualizada; 

problematizando, mais do que apontando respostas prontas; fazendo perguntas, 

colocando em xeque as pretensas verdades estabelecidas, construindo sua crítica nas 

fissuras, nas dobras. 

Mediação sempre foi e continua sendo um conceito-chave para entender o papel 

do crítico. No caso, por exemplo, do crítico musical, ele seria aquele que faz múltiplas 

mediações: entre o criador e o público, aproximando a obra dos seus possíveis 

receptores e comunidades de gosto, decifrando os meandros da criação, os pressupostos 

que envolvem cantor-compositor, obra criada, situando no tempo e no espaço e, 

sobretudo, dentro do campo especificamente musical; entre criador e indústria 

fonográfica, sobretudo em casos de propostas alternativas e inovadoras, mostrando o 

seu potencial, podendo abrir ou cerrar espaços; entre criador e mídia, através de seu 

conhecimento acumulado, com seu instrumental de análise, apresentando e situando a 



criação em questão. O seu reconhecimento como crítico pelos seus iguais no campo da 

crítica e pelas demais esferas que envolvem a música massiva (criação, circulação e 

consumo) vai passar pela articulação que ele vai estabelecer nesses distintos momentos 

de mediação. Quando os instrumentos dessa mediação se alteram e se ampliam, que 

modificações isso acarreta no papel do crítico? Quais os mecanismos de legitimação que 

são trazidos à baila?  

  No exíguo espaço que o crítico tem ocupado nos grandes jornais e revistas 

impressos, o que se tem observado é que muitos se transformaram em simples “guias de 

consumo”, indicando o que se deve ou não consumir, atribuindo “estrelinhas” e 

“bonecos”, em uma medição valorativa no mínimo esquisita. São utilizados pela 

indústria cultural, seja televisiva, editorial ou fonográfica e pelos próprios criadores 

simplesmente como espaço de divulgação, reproduzindo releases já previamente 

prontos, participando e reproduzindo entrevistas coletivas previamente agendadas, com 

uma quase total ausência de uma análise propriamente crítica e aprofundada. Como nos 

lembra Sérgio Miceli
2
, professor e crítico cultural, o modelo clássico de crítica cultural 

opinativa nos jornais (e revistas massivas, podemos acrescentar) parece superado no 

atual contexto, restando ao crítico de imprensa o papel de “reagir pontualmente, num 

espaço superdiminuto, a uma agência também complicada”. Não me parece adequado e 

suficiente aceitar essa redução do crítico a “guia de consumo”. Para além de uma 

análise/apresentação que se atenha a descrever o que está dado como algo consumado e 

a ser consumido, quero crer que é papel da crítica desvendar os entroncamentos dos 

discursos criados, tanto pela indústria cultural e seus executivos, quanto pelos criadores 

e seu público, assumindo sua posição e fomentando o debate, ciente de que a sua voz 

não é única. Como nos lembra muito bem a crítica de cultura chilena Nelly Richards 

(2002, p.176), cabe ao crítico:  

(...) ver embaixo e no entremeio das codificações principais, percorrendo as 

lateralidades e as sinuosidades do sentido, serve para que o deixado de lado 

pelos relatos de autoridade, bem como as narrativas hegemônicas (o 

rebaixamento, o desvalorizado, o sub-representado por elas) tenha a 

oportunidade de colocar para reluzir fragmentos soltos e desiguais de 

experiências em trânsito: fragmentos que carecem de uma tradução formal na 

língua comunicativa, dominada pela sociologia do presente, e que 

permaneceriam à deriva se certas operações de leitura não decidissem 

incorporar o difuso e o precário em seus trajetos de pensamento. 
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Como se dá o processo de formação da autoridade de um crítico cultural?  

Para pensar sobre isso, podemos recorrer a Zelizer (1992) e sua análise sobre a 

formação da autoridade jornalística, como e porque se legitima, se reconhece ao 

jornalista a posição de autoridade cultural, aplicando tais reflexões para o caso 

específico do crítico de cultura, sobretudo aquele mais ligado a cultura massiva.  

Para Zelizer, essa autoridade é criada e age como fonte de conhecimento 

codificado que orienta as pessoas acerca de padrões adequados de ação. A partir da 

noção de representação coletiva de Durkheim, isto é, como se estruturam modos 

coletivos para a compreensão do mundo, a autora em questão sugere que tal autoridade 

é gerada “por pessoas que a ela dão sentido através de uma forma representativa.” A 

criação dessa autoridade está também articulada com atos rituais que congregam 

membros de uma comunidade e que, também, são momentos adequados em que se torna 

possível questionar as autoridades até então existentes e se introduzir e consolidar  

novos membros no interior dessa comunidade. A autoridade cria uma comunidade em 

torno de seu campo de análise e atuação, estabelecendo, então, modos de atuação dentro 

dessa prática comunicativa, construindo-se, portanto, nesse jogo dialético, por um lado 

sendo resultado/constructo de uma comunidade, e por outro, atuando para manter essa 

comunidade articulada, congregada.  

A reflexão de Zelizer nos remete a feita por Bourdieu (1986) e a sua noção de 

campo e de capital cultural e social. Para ser aceito e legitimado como crítico, o sujeito 

precisa possuir um  conjunto de saberes gerais e específicos acumulados proveniente da 

família, de seus estudos sistemáticos acadêmicos e de sua vivência dentro no mundo da 

música,  que Bourdieu chama de capital cultural incorporado, isto é, interiorização de 

disposições duradouras, que se estabelecem nos diferentes grupos por onde transitamos. 

Além de acumular  bens culturais ligados ao campo musical (como livros, discos, dvds, 

cds, jornais, revistas ...) – capital cultural objetivado, isto é, transformado em bem 

cultural transmissível, materializado -  e apropriar-se simbolicamente desses bens, tendo 

o instrumental necessário para acessá-los e decifrá-los. Porém, isso não é suficiente. 

Para ser legitimado como crítico musical precisa ser aceito pelo campo da crítica, 

estruturado com suas regras, sua autonomia relativa e suas relações de poder; espaço em 

que os diferentes agentes pertencentes ao campo se enfrentam em busca da legitimação. 

Para que isso ocorra, ainda de acordo com Bourdieu, o crítico precisa acumular um 

capital social conferido pelo grupo a partir das lutas, conflitos e relações estabelecidos 

no campo, o que possibilita seu reconhecimento e a ocupação de uma posição no 



mesmo. Sintetizando, em um campo estabelecido, os agentes e instituições estão em 

constante luta. Os que dominam o campo possuem os meios para fazê-lo funcionar em 

seu próprio benefício, mas cabe àqueles que desejam nele entrar e/ou transformá-lo 

resistir e, mais do que isso, estabelecer estratégias que o tornem aceito e legitimado. Seu 

investimento e sua estratégia visam acumular cada vez mais e o mais rápido possível 

esse capital social, pois sua legitimação interna e externa dependerá, em grande medida, 

desse processo. Importante lembrar também que a incorporação de novos membros, 

sobretudo daqueles que se contrapõem a preceitos já existentes ou que pretendem o 

alargamento do campo, acaba por redefinir o próprio campo:  

Exchange transforms the things exchanged into signs of recognition and, 

through the mutual recognition and the recognition of group membership 

which it implies, reproduces the group. By the same token, it reaffirms the 

limits of the group, i.e., the limits beyond which the constitutive exchange -- 

trade, commensality, or marriage -- cannot take place. Each member of the 

group is thus instituted as a custodian of the limits of the group: because the 

definition of the criteria of entry is at stake in each new entry, he can modify 

the group by modifying the limits of legitimate exchange through some form of 

misalliance (BOURDIEU, 1986, p. 250). 

Vivemos hoje em pleno processo de redefinição do campo da crítica, de sua 

função e dos seus limites. Esse processo de legitimação tem passado por profundas 

transformações.Vejamos alguns apontamentos sobre o tema.  

Alargando e redefinindo as fronteiras.  

O que podemos perceber como fenômeno novo ligado à crítica é o alargamento 

tanto de quem passa a exercê-la, independente da necessidade de legitimação do campo, 

quanto dos espaços de circulação em que ela pode e passa a circular, rompendo ou pelo 

menos colocando em xeque os padrões até então estabelecidos. Esses dois fatores 

acarretam uma mudança substancial naquelas que são as duas principais funções da 

crítica: estabelecer mediações entre os diferentes sujeitos que fazem parte do processo 

artístico (criação, circulação e consumo/fruição) e fazer isso ocupando o espaço público. 

Comungo com o pensamento de Terry Eagleton (1991), ao afirmar que, em termos de 

cultura ocidental, não podemos pensar a crítica desvinculada do espaço público. Ela se 

constituiu na reconfiguração desse espaço público, a partir do advento da modernidade, 

associada à ascensão da esfera pública burguesa e liberal, ainda no século XVIII. 

Fundamental reafirmar a profunda ligação entre a crítica e a esfera pública, seu papel 

seria abrir-se ao debate, convencer e convidar à contradição, assumindo posição no 

embate social de cada época em que exerce seu ofício. E hoje, a partir desse 



alargamento acima citado, a crítica se reconfigura, e os novos agentes e espaços de 

circulação críticos obrigam a crítica especializada a repensar a sua função e a sua 

posição no atual constituição da esfera pública, bastante diferente em relação aos 

tempos iniciais em que se configurou no ocidente ou mesmo muito diferente do 

contexto, por exemplo, dos anos 60, em que o crítico falava em nome dos criadores para 

esclarecer as massas desprovidas de capacidade analítica para entender as obras 

artísticas, assumindo seu ofício como missão, tal um profeta, a ditar o que seria melhor 

ou pior e quais os caminhos a seguir. 

Por um lado, já há mais tempo, os próprios criadores, sejam eles ligados à 

música, à televisão, ao cinema, à literatura ou às artes plásticas, também se “meteram” 

no terreno “sagrado” da crítica, ocupando de certo modo o papel de mediadores de suas 

criações junto ao público/consumidor, estabelecendo uma auto-reflexão sobre o seu 

fazer artístico ou também sobre o fazer artístico  de seus colegas de ofício, fazendo suas 

idéias circularem em jornais, revistas, televisão e, mais recentemente, internet. No 

campo da música, podemos citar o exemplo de Caetano Veloso, sempre propenso a falar 

e a posicionar-se sobre o tempo em que vive e sobre as criações artísticas que vão 

surgindo, estabelecendo mediações entre criadores, público e indústria cultural. 

Utilizando-se de espaços já consagrados para a crítica, escrevendo artigos ou dando 

extensas entrevistas para jornais ou revistas, ou mesmo publicando livro, como foi o 

caso de Verdade Tropical, ocupando um espaço de reflexão crítica em que fica claro seu 

desejo de analisar sua obra e também a de vários outros criadores-artistas, seja no 

campo da música, do teatro, do cinema, da dança ou da televisão. Ou mesmo, como tem 

feito ultimamente, explorando também novos formatos, como é o caso de seu blog 

“Obra em Progresso” (http://www.obraemprogresso.com.br/) em que foi possível 

acompanhar o processo de criação do seu show e de seu mais novo CD (“Zii e Zie”). 

Internautas podiam interferir, enviar comentários, dialogar com o próprio Caetano, 

utilizando as possibilidades trazidas pelo advento da internet 2.0. Esse blog me parece 

um marco significativo desse processo de transição que tanto a criação quanto a crítica 

passam hoje. As fronteiras entre criação e crítica, criador e público se redefinem e se 

deslocam.   

O público, que antes exercia um papel predominantemente de receptor, como 

leitor, ouvinte ou observador, passa a ter maiores possibilidades de transformar-se em 

sujeito do processo e fazer sua voz, suas opiniões circularem muito além do ambiente 

privado ou restrito da sua casa, da mesa de bar ou da conversa entre amigos. Quando o 

http://www.obraemprogresso.com.br/


Josés e Marias podem criar o seu blog, entrar em listas de discussão, tomar parte de 

redes sociais, acessar a outras e muitas versões sobre um mesmo fato e, inclusive, criar a 

sua e fazê-la circular, as bases do processo de criação artística e do conhecimento, 

incluindo aqui a crítica, alteram-se. E por mais que alguns, ainda encastelados em suas 

torres de marfim, esperneiem, em um esforço dantesco para se manterem como os 

detentores de um saber e, portanto, de um poder antes dificilmente questionável, o 

circuito se ampliou, outras vozes surgiram, mais gente entrou na dança da criação e da 

crítica, não se restringido ao papel de platéia observadora/fruidora, mas dispostos a 

aprender os passos da dança que está apresentada e, mais que isso, propor e criar novos.  

No caso específico da crítica, esse processo poderias significar a morte do crítico 

especialista? Creio que não, ou pelo menos, não necessariamente, desde que repense 

suas estratégias de atuação e sua posição no debate que se apresenta. Seu espaço me 

parece continuar garantido por enquanto, mesmo se em crise. Bárbara Heliodora que o 

diga. Ela ainda permanece como referência na crítica teatral brasileira contemporânea, 

encarnando como poucos essa figura do crítico especialista, detentor de um saber 

acumulado e de um capital cultural e social que lhe deram legitimidade no campo e que 

lhe proporcionam um espaço de fala reconhecido, mas cada vez mais também 

contestado. Não vejo, porém, no horizonte próximo a possibilidade do surgimento de 

novas Heliodoras. Os críticos que hoje estão chegando precisam repensar esse formato 

de crítica e adaptá-lo aos tempos que correm em que se coloca em questão os detentores 

de verdades absolutas, as vozes únicas a falar em nome de quem não podia falar ou não 

tinha espaço para fazer sua fala circular além de um circuito restrito.  

Processo sem volta? Talvez, afinal afirmações categóricas no campo da cultura 

são temeridades. A cultura é um processo em constante transformação, palco da renhida 

luta pelo ato de significar social, onde nada está dado de antemão e nem tem garantia de 

perpetuação. Mas, indiscutivelmente, no contexto que hoje vivemos não aceitamos mais 

tão passivamente a existência de valores eternos e nem tão pouco de detentores desses 

valores, e, sobretudo, não aceitamos que outros se arvorem o direito de falar em nossos 

nomes.  
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II - MÚSICA POPULAR ROMÂNTICA, INDÚSTRIA FONOGRÁFICA E 

CRÍTICA MUSICAL NO BRASIL DOS ANOS 1970 
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3
 

Resumo 

O presente trabalho busca analisar aspectos da relação entre música romântica, 

indústria fonográfica e crítica musical no Brasil dos anos 1970. Época em que ocorre 

um dinâmico crescimento da indústria fonográfica, e a música romântica alcança altos 

patamares de vendagem no mercado nacional. Esse gênero passa a ser discriminado no 

âmbito da crítica especializada que difunde o uso de categorias pejorativas, como “cafona” 

e “brega”, para classificá-lo. Com base nas reflexões de Pierre Bourdieu, procuramos 

enfatizar o entendimento do processo histórico, de modo a desnaturalizar critérios e 

julgamentos que parecem naturais e ahistóricos. 
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Música popular romântica 

Nos anos 1970, a música popular romântica estourou nas rádios AM e 

consolidou-se como o segmento de música nacional que mais vendia discos no país. 

Esse gênero musical abarcava artistas muito diferentes como, por exemplo, Waldick 

Soriano (compositor e intérprete de boleros melancólicos) e Wando (compositor e 

intérprete de sambas dançantes e baladas românticas com recorrentes metáforas sobre 

relações sexuais). Reunia, ainda, canções gravadas em ritmos diversos como balada, 

bolero e samba, que apresentavam, todavia, aspectos semelhantes, tais como as 

temáticas das letras, profundamente românticas, que falam sobre desilusões amorosas, 

traição, encontros, separações, solidão. Sentimentos provocados por uma paixão ou um 

amor arrebatador, mas que falam também sobre a vida de pessoas comuns (na maioria 

das vezes o personagem central é homem), amizades, rotina de trabalho e 

acontecimentos cotidianos. As melodias que esbanjam “excesso” e “exagero” e as 

performances de voz marcantes dos intérpretes dão à música romântica um forte sabor 

melodramático. 

No livro Eu não sou cachorro, não, Paulo Cesar de Araújo define três grupos de 

artistas que eram identificados como “cafona” na década de 1970. O primeiro reúne 

intérpretes de bolero, como Waldick Soriano, Nelson Ned e Lindomar Castilho. Outro 

grupo está ligado ao samba, ou “sambão-jóia”, como pejorativamente eram rotulados na 

época: Benito Di Paula, Luiz Ayrão e Wando. E o terceiro é formado por cantores de 

balada romântica: Paulo Sérgio, Odair José, Evaldo Braga, Agnaldo Timóteo, Amado 

Batista e outros, que são continuadores de um estilo romântico consagrado por Roberto 

Carlos e a Jovem Guarda. 

Embora a maior parte dos artistas românticos fossem homens, algumas mulheres 

também se destacaram nesse segmento musical. Diana, chamada por Chacrinha de “a 

cantora apaixonada do Brasil”, cantava baladas românticas e era produzida por Raulzito 

(que mais tarde ficaria conhecido como Raul Seixas). Cláudia Barroso ganhou projeção 

nacional interpretando boleros como “Você mudou demais” (“Quem foi que fez você 

ficar tão diferente, amor? / você mudou demais / você não era assim”), de Waldick 

Soriano. Perla, outra artista de sucesso da época, era paraguaia e gravou versões de 

músicas conhecidas do grupo pop sueco Abba. 

O romantismo considerado “exagerado” das canções era acentuado pelas 

performances de “vozeirões”, como a de Agnaldo Timóteo – aspectos que, para a crítica 

musical, eram considerados excessivos, piegas e “cafona”. As restrições da crítica à 



música romântica parecem ser contrariadas pelo grande sucesso conquistado entre 

segmentos das classes populares. Enquanto para muitos críticos e intelectuais a música 

romântica tem um valor negativo, para um público grande e diverso, originário daquelas 

classes, ela tem um significado afetivo, pois está ligada ao seu cotidiano e presente em 

espaços e momentos de sociabilidade e lazer, como festas, bares, churrascos de família, 

bailes etc.  

Em muitas músicas consideradas “cafonas” estão contidos relatos sobre o dia-dia 

de trabalhadores de baixa renda como empregadas domésticas, garçons, prostitutas, 

lixeiros e caminhoneiros. A proximidade dessas músicas com o universo dessas 

camadas sociais é facilmente percebida em algumas letras. Uma das canções de Odair 

José, que ficou conhecido como “o terror das empregadas domésticas”, intitulada 

“Deixe essa vergonha de lado” (“Deixe essa vergonha de lado / Pois nada disso tem 

valor / Por você ser uma simples empregada / não vai modificar o meu amor”), fala 

sobre o amor de um homem por uma empregada doméstica que tem medo de revelar sua 

função e ser discriminada. Outra canção do mesmo compositor, “Eu vou tirar você 

desse lugar” (“Eu vou tirar você desse lugar / Eu vou levar você pra ficar comigo / E 

não me interessa o que os outros vão pensar”), narra o envolvimento amoroso de um 

homem com uma prostituta e sua vontade de tirá-la “desse lugar” (prostíbulo) e assumir 

esse amor.  

Reginaldo Rossi fez grande sucesso com a música “Garçom” (“Garçom / Aqui / 

Nessa mesa de bar / Você já cansou de escutar / Centenas de casos de amor”), que é 

uma homenagem aos que exercem essa função, já que muitos garçons da noite são fãs 

seus. Amado Batista é autor da canção “O lixeiro e a empregada” (“Eu era lixeiro, você 

empregada / A gente se olhava e se encontrava / Na mesma calçada”), que conta a 

história do flerte entre um lixeiro e uma empregada doméstica durante o horário de 

trabalho de ambos. 

As canções românticas batiam recordes de execução no rádio, em estações AM, 

e faziam sucesso até mesmo em outros países. Nelson Ned, que ganhou projeção 

nacional com a balada Tudo Passará (“Mas tudo passa / tudo passará / e nada fica / 

nada ficará”), era muito popular no México, nos EUA e na África, principalmente em 

Angola e Moçambique (ARAÚJO, 2005: 359-361 e 330). Uma reportagem do jornal 

Última Hora de 1978
4
, mostra que os discos de Nelson Ned, no exterior, vendiam cerca 
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de 1 milhão de cópias por ano e, no Brasil, as vendas chegavam ao patamar de 80 a 100 

mil cópias. 

Nos anos 1970, o principal veículo de divulgação do cancioneiro romântico era o 

rádio, principalmente as estações AM. Os programas de auditório apresentados por 

Chacrinha na TV também configuravam espaços importantes para divulgação dos 

artistas e suas músicas. Ainda que tivesse entrada restringida na grande mídia, a música 

considerada “brega” alcançou altos patamares de vendagem de discos em um cenário 

singular, uma vez que a indústria fonográfica expandia-se de forma dinâmica no Brasil. 

Indústria fonográfica e as “duas vias de ação” 

O recrudescimento da ditadura militar, na primeira metade da década de 70, 

atingiu em cheio os cantores e compositores mais engajados – ligados ao que se 

convencionou chamar de MPB. Nesse cenário, os artistas românticos e seu público eram 

considerados “alienados” por críticos, intelectuais e artistas que entendiam que a arte 

tinha um importante papel na resistência à ditadura. Esse segmento musical passa a ser 

visto, então, como uma “aposta alienante” da indústria fonográfica num momento de 

aumento da censura. 

A partir da instauração do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, nos 

“porões da ditadura” generalizou-se o uso da tortura, do assassinato e de outros 

desmandos (RIDENTI, 2000, p.40). Ao mesmo tempo, as taxas de desempenho da 

economia brasileira apresentavam um notável crescimento. O chamado “milagre 

brasileiro” significou a garantia de “lucros mirabolantes” às empresas oligopolistas, 

nacionais e estrangeiras (MENDONÇA e FONTES, 2004, p.22). Isso foi possível 

devido às políticas de arrocho salarial, que atingiram a qualidade de vida dos 

trabalhadores, e de incentivo fiscal às grandes empresas. É nesse contraditório cenário 

que empresas transnacionais instalam-se no território brasileiro e passam a investir 

fortemente no mercado fonográfico:  

Em 1974, as gravadoras RCA e EMI-Odeon constroem estúdios novos no 

Brasil. Dois anos depois, em julho, é a empresa WEA (gravadora do grupo 

Warner Bros.) que se instala oficialmente no Brasil, limitando-se a reproduzir 

suas matrizes estrangeiras até o final do ano e, mesmo assim, consegue 

conquistar 2,8% do mercado. No ano seguinte, lançou cinco LPs nacionais 

(SILVA, 2001, p. 7).  

A socióloga Márcia Dias (2000) aponta quatro fatores que nos ajudam a 

compreender a expansão da indústria fonográfica no Brasil a partir dos anos 70. Em 

primeiro lugar, enfatiza a consolidação da produção de música brasileira e, 



conseqüentemente, de seu mercado. A indústria fonográfica, segundo a autora, 

aproveitou a intensa produção nacional e constituiu elencos estáveis, principalmente, 

com artistas ligados ao segmento conhecido como MPB. Estes produziam discos com 

venda garantida por vários anos, mesmo que em pequenas quantidades. Além do mais, 

traziam prestígio para as gravadoras, já que eram considerados produtos de gosto refinado 

pela crítica especializada. 

Outro fator seria a chegada do long-play (LP), que representou significativa 

redução de gastos e otimização dos investimentos para as empresas, que até então 

trabalhavam com compactos simples e duplos. Um LP continha, em termos de custos, 

seis compactos simples e três duplos (PAIANO apud DIAS, 2000, p.56). O LP, um 

disco de vinil de 12 polegadas, com 33 1/3 rotações por minuto, permitiu aumentar a 

quantidade de músicas armazenadas em cada bolacha. Para Dias, o LP é o formato 

apropriado para uma postura estratégica diferenciada, adotada por algumas gravadoras, 

que direcionam seu planejamento comercial para a “formação de casts estáveis”, de 

modo que o investimento direcionado para alguns intérpretes transforma-os “em artistas 

conhecidos e atuantes no conjunto do show business” (DIAS, 2000, p. 57). 

Em terceiro lugar, a autora destaca a existência de uma grande fatia do mercado 

ocupada pela música estrangeira. Na década de 1970, empresas multinacionais buscam 

instalar-se em grandes e médios mercados do mundo, e dinamizam-se, distribuindo 

produtos estrangeiros e realizando considerável investimento na produção musical e nos 

mercados locais. No Brasil, a legislação da época favoreceu a circulação de música 

estrangeira, oferecendo vantagens como a isenção do pagamento do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (ICM) – com compensações indiretas de investimento na 

produção nacional. Como nos esclarece Silva (2001, p.6): “em 1967, foi promulgada a 

lei de incentivo fiscal, que permitia às gravadoras aplicarem o ICM devido pelos discos 

internacionais em gravações nacionais”. 

O último fator seria a maior interação no conjunto da indústria cultural. Os discos 

com músicas dos festivais da televisão e as coletâneas de sucessos do rádio são exemplos 

dessa interação. O caso mais significativo é o das trilhas sonoras de telenovelas, que 

representavam um importante canal de divulgação das músicas, potencializando a venda 

de discos. Um exemplo de sucesso da parceria música-TV foi o crescimento obtido no 

período pela gravadora Som Livre, que pertence às Organizações Globo – que inclui a 

Rede Globo, criada em 1965 – e produzia essencialmente trilhas. Atuando desde 1971, 



três anos depois a Som Livre já tinha 38% do mercado de discos mais vendidos; em 1975, 

56% e, em 1977, tornou-se líder no mercado (DIAS, 2000, p. 60). 

O aspecto tecnológico é outro elemento importante nesse processo de expansão 

da indústria fonográfica, identificado por Machado (2006). Ao longo da década de 

1970, os estúdios de gravação começariam a se modernizar e a se aproximar dos 

padrões técnicos internacionais. O crescimento vertiginoso dessa indústria fez com que 

o país alcançasse, no final da década de 1970, o quinto lugar no mercado mundial de 

discos. 

Nesse período de intenso desenvolvimento, algumas empresas buscam formar 

um elenco estável com cantores nacionais prestigiados entre os setores legitimadores, 

que pudessem trazer status para seus catálogos. Artistas vinculados à MPB 

despontavam como nomes bem-conceituados no campo da crítica especializada e entre 

um público predominantemente jovem e originário de segmentos letrados da classe 

média. Cantores e cantoras como Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil, Chico 

Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Nara Leão e Milton Nascimento destacavam-se 

como principais representantes da MPB naquele momento. 

Além de investir fortemente na produção de um grupo de artistas “de catálogo”, 

as gravadoras mantinham outro grupo de artistas “comerciais”, que garantiam altos 

patamares de vendagem. O segmento romântico era um dos que mais vendia discos na 

década de 1970 no Brasil, destacando-se no grupo de produtos “comerciais”. De acordo 

com o mapeamento desenvolvido por Vicente (2006), a partir das estatísticas de vendas 

de disco fornecidas pelo Nopem (Nelson Oliveira Pesquisas de Mercado), a música 

romântica só ficava atrás da música internacional. Esta última manteve-se, ao longo da 

década de 70, em primeiro lugar no ranking de venda de discos. 

É a partir de investimentos diferenciados nesses dois grupos de artistas – “de 

catálogo” e “comerciais” – que as transnacionais do disco participavam do mercado 

nacional naquele momento. Dias afirma que através dessas “duas vias de ação” a grande 

indústria fonográfica brasileira organizava a sua produção e definia as áreas e formas a 

serem tomadas pela segmentação do mercado. Assim, as “subsidiárias locais” das 

transnacionais do disco trabalhavam sob a pressão das matrizes, para que mantivessem 

patamares satisfatórios de lucratividade (DIAS, 2000, p.78-79).  

É em favor do lucro que as empresas estabelecem essa estratégia de produção e 

venda, que funciona a partir de uma lógica perversa. Os artistas “comerciais” – 

apreciados entre as classes populares – vendiam mais; no entanto, sua produção e seu 



produto sofriam um controle rigoroso e recebiam menos investimentos do que os 

artistas “de catálogo”, que dispunham também de maior autonomia para produzir. 

Segundo Dias (Id.: 78), os “artistas comerciais” são concebidos e produzidos – eles, 

seus produtos e todo o esquema promocional que os envolve – a um custo relativamente 

baixo, com o objetivo de fazer sucesso, vender milhares de cópias, mesmo que por um 

tempo reduzido. As empresas trabalhavam com uma lógica de renovação e descarte 

acelerado, própria ao funcionamento do mercado. 

Embora os artistas considerados “cafona” vendessem muitos discos, tinham 

pouca autonomia e investimento para criá-los. Araújo fala, por exemplo, sobre a 

liberdade que Caetano Veloso teve na Phonogram para produzir o LP Araçá Azul (o 

primeiro depois de sua volta do exílio em Londres), um disco experimental que teve 

grande rejeição por parte do público
5
. Ao passo que o projeto de Odair José de gravar 

uma “ópera-rock de protesto religioso” foi recusado pela mesma empresa
6
. Para a 

música “brega” ser incorporada à indústria cultural seria preciso um processo de 

adequação aos padrões já estabelecidos, conformando-se, então, à categoria de produto 

“comercial”. 

Luiz Ayrão, cantor e compositor de muitos sambas de sucesso, mas que, de 

acordo com a segmentação do mercado, compõe o time dos “românticos”, foi campeão 

de vendas da Odeon nos anos 70. Em entrevista concedida em julho de 2007, o cantor 

fala da produção intensa que era exigida de artistas como ele: “Eu virei um número que 

eu tinha que bater todo ano. Eu era um cantor destinado a bater o meu recorde todo 

ano”
7
. 

Em declaração anterior à Araújo, Ayrão já confirmara, com certa dose de 

exagero, a lógica de diferenciação dos produtos artísticos praticada pelas gravadoras: 

Do meu sucesso comercial dependia o pagamento dos funcionários da 

gravadora, o Natal do vendedor e os discos do Milton Nascimento. Era do 

nosso dinheiro, do pessoal popular, que a gravadora pôde investir milhões e 
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milhões de cruzeiros em discos de Milton Nascimento. Discos que eram 

lançados, recebiam todos os elogios da crítica, mas que vendiam dois, no ano 

seguinte vendiam cinco, no outro, três. Quem patrocinava isto? O pessoal que 

vendia discos: eu, Agnaldo Timóteo, Fernando Mendes, Reginaldo Rossi, 

Fevers e outros (ARAÚJO, 2005, p.190). 

Para Araújo, de fato, a manutenção de um elenco de cantores e cantoras de 

“prestígio” era possível em boa parte devido à grande quantidade de vendas dos discos 

de artistas “comerciais” (Id.: 189). Porém, afirma que o relato de Ayrão 

superdimensiona a lógica real de funcionamento das gravadoras. 

Ainda que o segmento romântico representasse a maior fatia de vendas de disco, 

obteve uma significativa redução da participação na segunda metade da década de 1970, 

simultaneamente ao crescimento do consumo de repertório internacional. Entre o final 

da década e o começo da seguinte, volta a alcançar um alto patamar de vendas, com a 

entrada em cena de novos nomes como Sidney Magal, Perla, Lílian, Fábio Junior, 

Joana, Kátia e Ovelha. Ao final da década de 80 surgiriam ainda Rosana, José Augusto 

e Elymar Santos (VICENTE, 2006). 

Crítica musical e os parâmetros de “bom gosto” 

Se a indústria forjava uma diferenciação entre seus produtos culturais – criando 

uma lógica de prestígio para as condições de produção de determinado grupo de artistas 

e de desfavorecimento para outro segmento de cantores e compositores, fortemente 

ligados às camadas populares da sociedade –, essa lógica ganhava respaldo e era 

reforçada no âmbito da crítica especializada e de pesquisadores de música. É nesse 

cenário que surgem categorias pejorativas utilizadas para classificar o cancioneiro 

romântico, seus artistas e seu público, e definições “legítimas” do que é “bom” e “mau 

gosto”. 

Na medida em que a música romântica era considerada “cafona”, a MPB, ligada 

a uma tradição de engajamento político vinda da década anterior, tornou-se referência 

de qualidade musical no mercado fonográfico. A sigla MPB começou a aparecer no 

contexto dos festivais de música transmitidos pela TV, compreendendo a produção de 

determinados artistas que não se vinculam exclusivamente a nenhum gênero musical. 

Portanto, abarca gêneros distintos como samba, rock, valsa, frevo, balada etc. 

Segundo o historiador Marcos Napolitano, a partir dos festivais televisados a 

indústria cultural tenta direcionar a produção e a circulação da MPB para o meio 

universitário. São essas pessoas que se tornam o público de MPB por excelência, 

sobretudo no período de maior repressão do regime, entre 1969 e 1974. A indústria 



cultural buscará também nestas camadas sociais uma nova safra de compositores 

“visando a renovação do cenário musical”. Assim, desde o final da década de 1960, “a 

sigla MPB passaria a distinguir uma música socialmente valorizada, sinônimo de „bom 

gosto‟, mesmo vendendo menos que as músicas consideradas de „baixa qualidade‟ pela 

crítica musical” (NAPOLITANO, 2002, p.6). 

A crítica reservava um alto patamar de valor aos artistas da MPB. Trotta afirma que 

os parâmetros musicais da MPB transformaram-se em referencial de qualidade musical: 

Apoiada no consumo de profissionais dos meios de comunicação, de escolas, 

universidades e outros setores legitimadores, os parâmetros musicais da MPB 

se transformam em referência de qualidade musical no mercado. A noção de 

“sofisticação” musical, poética e o esmero nos cuidados técnicos dos discos de 

MPB (arranjos, gravação, mixagem, projeto gráfico, divulgação) colaboraram 

para sedimentar o estilo como núcleo do “bom gosto” na música popular 

(TROTTA, 2006, p.85).  

Ao mesmo tempo que a MPB ganha prestígio nos meios artístico e acadêmico, 

outros segmentos musicais, como o romântico, são renegados e encontram dificuldades 

de acesso a determinados espaços como programas de TV, rádios e gravadoras. São 

recorrentes nos depoimentos dos artistas relatos sobre a falta de visibilidade na grande 

mídia. Agnaldo Timóteo, que começou a fazer sucesso a partir de 1967, aponta esse fato 

como um obstáculo para sua carreira em várias declarações concedidas à imprensa. Em 

depoimento de 1980, o cantor disse que:  

Nós – os cantores românticos – precisamos nos unir. É necessário que 

conquistemos um espaço para divulgar o nosso trabalho. É uma luta árdua, 

porque colocaram na cabeça da gente que somos cafonas e, por outro lado, a 

música está bastante elitizada
8
. 

No depoimento de Agnaldo Timóteo transparece uma clara compreensão da 

estigmatização sofrida por “cantores românticos” como ele, resultado de uma lógica de 

rebaixamento de valor forjada na estratégia de “ação de duas vias” das gravadoras, pela 

grande mídia em geral e pela crítica especializada que, simultaneamente, prestigia as 

músicas ligadas às classes alta e média. 

Distinção e estigmatização do gosto popular 

Nos anos 1970, a música popular romântica, seus artistas e até mesmo seu 

público eram pejorativamente chamados pela crítica de “cafona”, que, segundo o 

Dicionário etimológico da língua portuguesa, seria um termo de origem italiana (cafoné) 

que teria significado semelhante a “indivíduo humilde, vilão, tolo”. A partir da década 

                                                           
8
 Última Hora, São Paulo, 25 jun. 1980. 



de 1980, seriam tachados como “brega”, outra categoria jocosa que de acordo com a 

Enciclopédia da música brasileira: popular, erudita e folclórica designaria “coisa barata, 

descuidada ou malfeita; de mau gosto, sinônimo de „cafona‟ ou kitsch; a música mais 

banal, óbvia, direta, sentimental e rotineira possível, que não foge ao uso sem 

criatividade de clichês musicais ou literários”. 

O termo “brega” acabou sendo adotado por alguns artistas, como Reginaldo 

Rossi, que se auto-intitula “Rei do Brega”. E, atualmente, conjuntos musicais de 

“tecnobrega” oriundos do Norte e Nordeste, como a Banda Calypso, também assumem 

para si a alcunha de “brega”, transformando a categoria em um rótulo mercadológico 

positivo. No entanto, muitos cantores e compositores consideram essa denominação 

preconceituosa. Odair José, por exemplo, em entrevista realizada em 2006, conta que o 

termo “brega” não o incomodava porque na década de 1970 – auge da sua carreira – não 

era utilizado, mas critica a conotação pejorativa dessa categoria: 

Na minha época não tinha isso. As pessoas falavam, mas eram mais termos 

como “cafona”, os adjetivos eram diferentes. O adjetivo na verdade, no meu 

modo de ver, ele prevalece, ele define para quem está dando o adjetivo, quem 

está adjetivando a coisa, então é você que está dizendo. Aquilo que você está 

se referindo como “brega”, pode não se achar. O “brega”, na verdade, foi 

dado como uma coisa de mau gosto. Na verdade, não é. É pejorativo. O brega 

tem mais aquela coisa do puteiro, não é verdade? Eu acho que nasceu um 

pouco daí. (...) O “brega” aqui era um puteiro, a zona. E que tipo de música se 

consome naquele ambiente? Ah, o Odair José toca muito lá. Ah, então, o Odair 

José é “brega”. Acho que veio um pouco disso, dessa associação. Depois ficou 

a coisa do gosto, o “brega” é o mau gosto. Gosto é o gosto de cada um. Eu 

acho que a associação do “brega” vem daí. E não me incomoda (WANDER, 

2006). 

Para o cantor, algumas pessoas podem achar suas músicas de “mau gosto” e 

outras podem não concordar. Sua fala – especialmente o trecho em que diz: o adjetivo, 

na verdade, (...) define para quem está dando o adjetivo, quem está adjetivando a coisa, 

então é você que está dizendo – leva-nos a pensar nas reflexões de Pierre Bourdieu 

acerca do julgamento de gosto como uma maneira de distinguir-se socialmente: 

O gosto classifica aquele que procede à classificação: os sujeitos sociais 

distinguem-se pelas distinções que eles operam entre o belo e o feio, o distinto 

e o vulgar; por seu intermédio, exprime-se ou traduz-se a posição desses 

sujeitos nas classificações objetivas (BOURDIEU, 2007, p.13). 

A noção de gosto aparece em seus estudos relacionada ao conceito de habitus, 

definido como disposições adquiridas pelos indivíduos, em sua trajetória de vida, e 

manifestadas a partir de “estilos de vida” e “visões de mundo”. Assim, o habitus forjaria 

ações e imaginário nos indivíduos e condicionaria suas tomadas de posição de acordo 



com o lugar que estes ocupam no espaço social. Essas disposições, no entanto, não são 

apenas estruturantes de comportamentos, práticas e idéias, mas também são 

estruturadas, construídas e definidas nas interações sociais em condições particulares.  

As semelhanças e diferenças entre os habitus geram consonâncias e tensões 

dentro da sociedade. Nesse sentido, as preferências musicais e os gostos aparecem nas 

interações sociais unindo ou separando pessoas e, conseqüentemente, forjando 

identidades, solidariedades ou constituindo divisões. Afinal, “as pessoas não apenas 

sabem do que gostam, elas também têm uma idéia bastante clara do que não gostam e 

têm uma forma bastante agressiva de declarar esse não gostar” (FRITH apud TROTTA, 

2006, p.87). 

Segundo Bourdieu, o uso que é feito das categorias de julgamento do gosto e o 

sentido que lhes é dado “dependem dos pontos de vista particulares, situados social e 

historicamente e, com muita freqüência, perfeitamente irreconciliáveis, de seus 

usuários” (BOURDIEU, 1996, p.330). O que as reflexões do autor nos revelam é que 

gostos, preferências e padrões estéticos são construções sociais – ligadas diretamente ao 

habitus de determinados grupos – desenvolvidas de acordo com o lugar que 

determinado grupo ou agente ocupam no espaço social. 

O discurso da crítica possui credibilidade, pois é impregnado pela visão de 

mundo do grupo social que ele representa, e que concorda e legitima suas tomadas de 

posição. Segundo Bourdieu: 

Um crítico apenas pode ter "influência" sobre seus leitores na medida em que 

eles Ihe concedem esse poder porque estão estruturalmente de acordo com ele 

em sua visão do mundo social, em seus gostos e em todo o seu habitus (Id.: 

191) 

O habitus mascara sua construção, sua estrutura, aparentando ser natural, e leva 

o indivíduo a pensar que a realidade é evidente. Percebe-se em nossa sociedade uma 

tendência à naturalização de determinadas interpretações com relação aos gostos 

musicais e aos referenciais estéticos. O prestígio de canções e artistas ligados a um 

público de classe média letrada, em detrimento daqueles ligados a um público 

majoritariamente popular é a principal conseqüência dessa naturalização. 

Se os “gostos legítimos” e os referenciais estéticos estão vinculados a visões de 

mundo e pontos de vista, situados em um espaço social marcado por disputas pelo 

poder de representar o passado e o presente, é necessário desnaturalizá-los, recuperando 

o percurso histórico em que se desenvolveram. 



A construção das classificações “cafona” e “brega”, bem como a definição do 

que é “bom” ou “mau gosto” estão inseridas em uma intensa disputa pelo poder de 

significar e representar os bens e as práticas culturais. Um dos diferentes aspectos que 

parecem nortear a valoração negativa do gênero romântico é o forte sabor 

melodramático das canções. As temáticas presentes em suas letras evidenciam uma alta 

carga emocional, intensificada pela melodia e pela performance da voz. As 

interpretações exageradas de certos cantores parecem esbravejar sentimentos e emoções 

reais. Todo esse excesso melodramático leva alguns críticos a classificarem o 

cancioneiro romântico como “ingênuo”, de “baixa qualidade” e/ou “gosto duvidoso”.  

O repertório romântico sempre teve um espaço de destaque na música brasileira, 

segundo Trotta (2006). Nos anos 1950, o samba-canção, boleros e baladas faziam muito 

sucesso com letras que contavam histórias de desilusões amorosas, solidão e amores 

frustrados, interpretadas com intensa dramaticidade pelos cantores e pelas cantoras do 

rádio. No entanto, o surgimento da bossa nova no final da década modificou 

radicalmente os parâmetros de qualidade musical. A bossa nova teria criado uma cisão 

“irreparável e fecunda” entre dois patamares da música popular brasileira: “o 

romantismo de massas que hoje chamamos „brega‟” e a “música „intelectualizada‟, 

marcada por influências literárias e eruditas, de gosto universitário ou estetizado” 

(WISNICK, 2004, p.208). 

O projeto da bossa nova buscava uma economia e depuração sonora que 

eliminasse alguns excessos na canção, particularmente o excesso passional que tomara 

conta da música popular nos anos 1950 (TATIT, 2008). Os novos parâmetros de 

qualidade musical, forjados a partir do surgimento da bossa nova, estabeleciam uma 

oposição entre estilo romântico e qualidade musical (TROTTA, 2006).  

Considerações finais 

Além do distanciamento da música romântica em relação aos parâmetros de 

qualidade musical que, como vimos, são convenções sociais, a discriminação contra a 

música romântica no âmbito da crítica especializada pode estar diretamente associada à 

visão sobre o público para quem esta música é direcionada, seus artistas, a realidade da 

qual falam, o exagero de seus gestos e das várias formas através das quais extravasam 

suas emoções. 

A visão de mundo dos críticos, seus gostos musicais e os critérios de qualidade 

musical precisam ser evidenciados e contextualizados para não parecerem “naturais”, 



como se não fossem idéias e práticas construídas em meio a tensões e embates sobre o 

poder de representar o passado, o presente e pensar o futuro. 
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III - ADAPTAÇÕES AUDIOVISUAIS DO AUTO DA COMPADECIDA: TRÊS 

EXPRESSÕES MIDIÁTICAS DA TRAJETÓRIA DE ARIANO SUASSUNA EM 

DEFESA DE UMA CULTURA NACIONAL. 

Amilcar Almeida Bezerra
9
 

Resumo: Obra mais popular de Ariano Suassuna, o Auto da Compadecida , peça 

originalmente concebida em 1955, teve três adaptações cinematográficas entre 1969 e 

2000. Neste artigo, nos propomos a tentar estabelecer relações entre a trajetória política 

e intelectual do autor e os momentos históricos em ocorrem as três adaptações 

audiovisuais de sua obra. A nosso ver, tanto a produção literária quando a produção 

intelectual do autor se constituem em importantes expressões da reconfiguração 

contemporânea dos antigos modelos de identidade nacional. Em função disso, as 

adaptações do Auto da Compadecida acontecem em momentos-chave de rediscussão e 

reposicionamento da questão nacional no Brasil.  

Palavras-chave: Ariano Suassuna, mídia, identidade nacional, política cultural 

 

“Já disse que não sou político. Em mim, a 

política é, antes de tudo, estética – e minha 

estética se liga profundamente ao Brasil.”
10

 

Em 1955, Ariano Suassuna conclui a obra que o tornaria célebre em todo o país: 

O Auto da Compadecida. Encenada no Rio de Janeiro dois anos depois, pelo Teatro 

Adolescente do Recife durante o Festival de Teatros Amadores do Brasil, a peça 

conquistou a medalha de ouro da Associação Brasileira de críticos teatrais. A partir de 

então se tornou um sucesso permanente de público e crítica e foi incorporada ao 

repertório internacional, sendo traduzida e encenada em diversas línguas. Alguns 
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críticos, a exemplo de Sabato Magaldi,  chegam a considerá-la o marco inicial do teatro 

nacional-popular no Brasil (ALBUQUERQUE JR., 1999). Segundo Walnice Nogueira 

O auto seria o campeão dos palcos nos anos de 1960, como favorito do Centro 

Popular de Cultura da UNE e dos grupos amadores dos grêmios estudantis do 

Brasil inteiro. Tem tudo do ideário nacional-popular do período: nordestinos, 

um Cristo negro, anseios de igualdade e pregação de anti-racismo. (GALVÃO, 

2004) 

Paralelo a sua trajetória literária, Ariano Suassuna tem atuado durante décadas 

como mediador cultural de destaque, fazendo conferências sobre arte e cultura popular 

brasileira, escrevendo crônicas em jornais e revistas e desempenhando funções de gestor 

de políticias culturais públicas no estado de Pernambuco. Neste artigo, buscamos uma 

melhor compreensão dos contextos históricos em que ocorreram as três adaptações 

cinematográficas da mais popular obra deste autor, bem como tentamos estabelecer 

relações deste contexto com a trajetória político-cultural de Suassuna. Segundo 

apurações prévias, a mais recente adaptação do Auto da Compadecida (1999) 

corresponde, a nosso ver, a um momento histórico em que o projeto político-cultural de 

Suassuna ganha visibilidade nacional, não só por meio de adaptações televisivas de sua 

obra, mas também por sua atuação como conferencista e cronista em diversos órgãos de 

imprensa de circulação nacional, atuação até então muito mais restrita ao círculo 

midiático local.   

A carreira de Ariano Suassuna teve três grandes momentos de sucesso 

nacional. O primeiro foi em 1957, com a primeira montagem do Auto da 

Compadecida no Rio de Janeiro. O segundo foi em 1970 e 1971, com o 

lançamento do Movimento Armorial e do Romance d‟a Pedra do Reino. O 

terceiro ocorreu entre 1994 e 2000, com as adaptações de quatro de suas 

peças para a televisão: Uma mulher vestida de sol, por Luiz Fernando 

Carvalho, Farsa da boa preguiça , pelo mesmo diretor, O Auto da 

Compadecida, por Guel Arraes e o Santo e a porca, adaptada por Adriana 

Falcão e dirigida por Maurício Farias. Essas produções, mais a adaptação da 

Compadecida para o cinema pelo mesmo Guel Arraes em 2000, levaram a 

obra de Ariano, no espaço de poucos anos, para dezenas de milhões de 

pessoas. (TAVARES, 2007, p. 167) 

 

O Auto das adaptações 

Em 1969, o Auto foi pela primeira vez transformado em filme, com direção do 

publicitário George Jonas. Segundo o crítico Rubens Ewald Filho (2008), A 

compadecida - título dado ao filme - foi a mais cara produção do cinema nacional 

naquele ano. Como representante do Brasil no festival Internacional do Rio, ganhou os 



prêmios de melhor figurino e melhor direção de arte, tarefas a cargo de Lina Bo Bardi e 

Francisco Brennand, respectivamente. Suassuna, que na época já era diretor do 

Departamento de Extensão Cultural (DEC) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), supervisionou rigorosamente a produção, com locações no município de Brejo 

da Madre de Deus, no agreste pernambucano.  

Dezoito anos depois, o cineasta Roberto Farias dirigiria a segunda versão 

cinematográfica da obra, intitulada Os trapalhões no auto da compadecida (1987) e 

estrelada pelo homônimo grupo de comediantes da TV. Suassuna escreveu o roteiro a 

quatro mãos com o diretor, o que garantiu fidelidade ao texto original. “Na adaptação 

trapalhada, os quatro comediantes são menos Trapalhões e mais Suassuna.” (SENA, 

2007, p. 2). Por exigência de Suassuna, a trilha sonora foi de Antonio Madureira, 

músico de referência no Movimento Armorial, o que denota o habitual cuidado do autor 

com as adaptações de sua obra. Apesar de não estar entre as maiores bilheterias dos 

Trapalhões - cujas freqüentes produções cinematográficas às vezes batiam a marca dos 

cinco milhões de espectadores - o  filme atraiu um bom público às salas de cinema:  

Levantamento feito pela Revista de Cinema, em 2001, mostrava Os Trapalhões 

no Auto da Compadecida na posição de número 40 entre as maiores 

bilheterias do cinema nacional. Quando de seu lançamento, levou 2.610.371 

pessoas às salas de exibição. (IDEM) 

 Já a terceira versão da peça para o cinema, começou a ser feita na televisão. 

Inicialmente produzida como uma minissérie da Rede Globo dividida em quatro 

capítulos, O Auto da Compadecida foi ao ar em Janeiro de 1998, com a direção de Guel 

Arraes. A grande audiência obtida estimulou o diretor, em parceria com a Globo Filmes, 

a preparar uma versão para o cinema, eliminando várias cenas da minissérie original. O 

Auto da Compadecida tornou-se então o primeiro filme feito inteiramente pela Globo 

Filmes, da concepção ao acabamento. Filmado em Cabaceiras, no interior da Paraíba, o 

Auto da Compadecida foi um grande sucesso de bilheteria, mesmo depois de a série ter 

sido exibida na televisão aberta.  

A adaptação teve tanto sucesso que foi o filme brasileiro recordista de público 

em 2000 com mais de dois milhões e cem mil espectadores. Uma bilheteria 

superior até mesmo à de „Central do Brasil‟, que foi candidato a Oscar de 

melhor filme estrangeiro e passou pelo processo contrário, isto é, foi exibido 

normalmente nas salas de cinema e, meses depois, chegou à tv (sic). Com isso, 

o filme do diretor Guel Arraes transformou-se na quinta maior bilheteria de 

2000, superando inclusive os principais filmes hollywoodianos lançados no 

país, que, como se sabe, são precedidos de ampla campanha de divulgação. 

(ZARUR, 2002) 



Produzidas em épocas diferentes, as três versões mantém complexas relações 

com os contextos históricos e institucionais nos quais se encontravam inseridas. Em 

1969, ano da primeira versão, o Brasil vivia o primeiro ano após o Ato Institucional 

número 5 (AI-5). Este decreto do então governo militar, além de fechar o congresso 

nacional, suprimia o direito de liberdade individual dos cidadãos, iniciando um período 

de prisões políticas, torturas e censura a várias produções artísticas consideradas 

subversivas. Pernambuco havia sido naquela década foco de inúmeras agitações 

político-culturais de esquerda, sobretudo no período pré-1964, durante a primeira gestão 

do então governador Miguel Arraes.  As Ligas camponesas, o Movimento de Cultura 

Popular (MCP), a campanha de alfabetização pelo método Paulo Freire e o Teatro 

Popular do Nordeste (TPN) são apenas alguns exemplos de mobilizações político-

culturais que constituíram a atmosfera daquele período
11

.  

Suassuna, que havia sido membro fundador do MCP, desligou-se do grupo por 

acreditar que nele as preocupações políticas sufocavam a discussão estética. “Segundo 

Suassuna, a arte, preocupada em elucidar as condições políticas e sociais da realidade, 

perderia o poder encantatório, perderia a beleza, necessária e fundamental para o 

escritor” (DIDIER, 2000, p. 96). O autor foi severamente criticado por vários setores da 

classe artística da época, que não aceitavam uma postura diferente do engajamento 

político incondicional de esquerda.  Já eram evidentes as divergências entre o projeto de 

nação pregado por Suassuna e expresso em suas obras, e as tendências artísticas 

predominantes na época, que submetiam a estética à política partidária. Quando houve o 

golpe militar, em 1964, os movimentos políticos de esquerda sofrem um duro golpe em 

todo o país. O AI-5, em 1968, seria o golpe de misericórdia naqueles que acreditavam 

ainda na arte engajada como instrumento de conscientização das massas populares rumo 

à revolução socialista.  

Foi exatamente neste período pós AI-5 que Suassuna obteve suporte do governo 

federal para implementar seus projetos. Suas idéias a respeito de arte e política cultural 

tinham alguns pressupostos comuns com o projeto da Política Nacional de Cultura 

(PNC) então em gestação. A utilização de um popular “puro” para a construção de uma 

identidade nacional se coadunava com as aspirações ufanistas do regime autoritário 

vigente, influenciadas sobretudo por um discurso de base nacional-popular despojado, 

no entanto, de seu conteúdo mais explicitamente político-revolucionário.    
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Em 1969, Suassuna assume a direção do Departamento de Extensão Cultural 

(DEC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cargo que iria ocupar até 1974. 

Neste período coordenou pesquisas sobre as mais diversas expressões estéticas das 

culturas populares, cujos frutos serviriam de referência não só ao Movimento 

Armorial
12

, como também aos projetos de gestão pública da política cultural que 

futuramente seriam concebidos e executados pelo próprio Suassuna
13

.  Também em 

1969 a Embrafilme financiou a primeira versão cinematográfica do Auto da 

Compadecida, já citada como o maior orçamento de um filme brasileiro naquele ano.  O 

filme recebeu críticas por ter um diretor inexperiente, o publicitário húngaro radicado 

no Brasil George Jonas, no comando de uma produção que concentrou vultosos recursos 

do poder público. Além disso, depois de concluído, o filme foi censurado pelo mesmo 

regime militar que o financiou, e desagradou tanto a militantes de esquerda quanto à 

Igreja Católica, incomodada pela representação de um Jesus Cristo negro. No Recife, 

por exemplo, mesmo antes de ser executado, o projeto foi repetidas vezes criticado na 

imprensa pelo jornalista Celso Marconi, que questionou insistentemente o fato do texto 

de um autor tão nacionalista ser transposto para o cinema por um diretor estrangeiro.  

No ano seguinte, em 1970, Suassuna cria no Recife o Movimento Armorial, 

reunindo intelectuais e artistas em torno do ideal de construir uma arte erudita nacional 

de raiz popular. Ainda como gestor do Departamento de extensão cultural da UFPE, 

empreende pesquisas de manifestações populares que seriam úteis aos propósitos do 

movimento, que a partir de então se estabeleceria como forte vetor de política cultural 

no estado. Entre 1972 e 1974 torna-se colaborador regular do Diário de Pernambuco, 

com a coluna intitulada “Almanaque Armorial”. Entre 1975 e 1977 assume o papel de 

gestor de políticas culturais como secretário da cultura do Recife, colocando em prática 

os preceitos da cartilha armorial. É também ao longo dos anos 1970 que surgem o 

Quinteto Armorial e a Orquestra Armorial (braços do movimento Armorial na música), 

bem como o Balé Popular do Recife.    

Alguns intérpretes apressados podem acusar taxativamente Suassuna de ter 

apoiado o regime militar, em função de sua intensa atuação cultural na época da 

ditadura. Mas essa seria uma interpretação superficial e um tanto esquemática. Avesso à 
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submissão da arte a orientações políticas, seria um gesto incoerente submeter-se então 

aos desígnios da ditadura depois de haver rompido com a patrulha ideológica dos 

artistas de esquerda. Acreditamos que havia afinidades eletivas entre a política cultural 

do governo, de um lado e, por outro lado, uma certa idéia do popular que está na base da 

visão de mundo de Suassuna. Nesta visão, o popular é a valiosa matéria-prima, na qual 

reside a essência da cultura nacional. O artista nacional deveria então dedicar-se à 

pesquisa das expressões culturais populares e, inspirado nelas, produzir sua arte. As 

culturas populares, neste contexto, assumem um sentido específico que as associa às 

manifestações rurais e a expressões pré-modernas de cultura.   

O filme “A compadecida” não foi exatamente um fenômeno de público. Mesmo 

assim, é a adaptação que mais agrada a Suassuna do ponto de vista plástico-estético, 

apesar do autor ver nela problemas, como por exemplo, o ritmo lento no qual a narrativa 

se desenrola.  

Os Trapalhões no Auto da Compadecida 

Em 1987, chega aos cinemas a segunda versão em película do Auto da 

Compadecida, dirigida pelo cineasta Roberto Farias. Farias havia sido responsável pela 

direção, entre outras produções cinematográficas, de três filmes estrelados pelo cantor 

Roberto Carlos entre 1968 e 1971, bem como do clássico libelo contra a ditadura militar 

“Pra frente Brasil” (1982).   

Mesmo não estando entre os filmes campeões de bilheteria da trupe de 

comediantes da TV, Os Trapalhões no Auto da Compadecida foi um dos poucos 

trabalhos cinematográficos do grupo a ter uma boa acolhida da crítica e a ser 

comercializado no exterior. A adaptação ocorre num momento em que Suassuna estava 

afastado tanto da imprensa quanto dos cargos de gestão cultural. Esta versão é até hoje 

considerada a mais fiel ao texto do autor, que foi co-roteirista do filme. Renato Aragão - 

líder da trupe - faz o papel de João Grilo, o protagonista da história. A atuação recebeu 

rasgados elogios de Suassuna, que aprovou com louvor o resultado do filme como um 

todo.  

O período corresponde a um certo auto-exílio do autor, que se iniciou em 1981, 

quando publicou no Diário de Pernambuco a carta intitulada Despedida. Na carta, 

mostra-se desiludido com os resultados de seus esforços na área de política cultural e 

revê posições políticas que adotava até então, como por exemplo a defesa da 

Monarquia. Enfatiza também a necessidade de dedicar-se mais à Literatura e portanto 



afastar-se dos holofotes da mídia e das constantes conferências às quais já era 

convidado a ministrar Brasil afora.  

De fato, os resultados da política cultural de Suassuna estavam longe de ser 

satisfatórios.  Durante os anos 1970, o Estado brasileiro financiou o chamado “milagre 

econômico”, que resultou num crescimento recorde da economia no período. Os 

números anuais do incremento do PIB, que em alguns momentos chegaram a alcançar a 

casa dos dois dígitos no auge do “milagre”, refletiam a consolidação do parque 

industrial brasileiro e a inserção do país entre as dez maiores economias do mundo.  

Paralelamente, o governo militar fomentava a infra-estrutura de comunicações com a 

consolidação do sistema de grandes redes de televisão, que transmitiam uma 

programação unificada de norte a sul do país. Esta solidificação da indústria de bens 

culturais trazia a reboque a internacionalização do consumo cultural nos grandes centros 

urbanos. A cultura de massa conquistava o cotidiano brasileiro. Por outro lado, os 

artistas que, para Ariano Suasuna, deveriam fomentar a idéia de uma cultura nacional, 

careciam de apoio do governo, mais interessado em construir um mercado interno 

unificado simbolicamente via cultura de massa e cultura do consumo.  

A idéia do grupo de comediantes Os trapalhões estrelar uma adaptação da obra 

de Suassuna é fruto desse processo. Conhecidos em todo o Brasil por protagonizarem 

um programa dominical de humor na Rede Globo, os quatro trapalhões eram ícones da 

cultura de massa nacional e incomodavam setores da intelectualidade por suas piadas 

consideradas popularescas e por vezes politicamente incorretas. Mas foi exatamente 

essa popularidade conquistada por meio da televisão que atraiu um grande número de 

espectadores ao cinema, muitos dos quais não conheciam a obra de Suassuna.   

Em 1986, um ano antes da adaptação, numa das raras vezes em que quebrou o 

seu auto-imposto silêncio, Suassuna escreveu artigo no Diário de Pernambuco, 

apoiando a segunda candidatura de Miguel Arraes ao governo de Pernambuco, por 

acreditar que este representava, no campo da política o mesmo que o autor no campo da 

cultura, em sua defesa do povo do Brasil “real”. Anos depois, em 1995, assumiria a 

secretaria de cultura do Estado de Pernambuco, já no terceiro governo de Arraes.  

Política cultural nos anos 1990 

De 1995 a 1998 Ariano Suassuna ocupa o cargo de Secretário da cultura do 

estado de Pernambuco. Afirma que apoiará apenas manifestações culturais nas quais 

acredite e convoca o Mestre Salustiano, artista popular, rabequeiro e fundador do 

Maracatu Piaba de Ouro, para ser seu assistente no cargo. Avesso a manifestações da 



cultura de massa internacional como Madonna e Michael Jackson e crítico ferrenho da 

guitarra elétrica, Suassuna não viu a princípio com bons olhos a ascensão do 

Movimento Mangue na época em que era secretário. Mesmo assim, a secretaria apoiou 

algumas das primeiras viagens dos Mangueboys em turnês nacionais e internacionais. O 

Mangue explodiu como fenômeno pop no eixo Rio - São Paulo e recolocou Pernambuco 

no mapa da música pop nacional.   

Quando deixou a secretaria de cultura, no final de 1998, Suassuna aceitou o 

convite da Folha de São Paulo para assinar uma coluna semanal. Nesta época, duas de 

suas obras haviam sido adaptadas como especiais de um só capítulo, pela Rede Globo. 

São elas: Uma mulher vestida de sol (Luiz Fernando Carvalho, 1994) e A farsa da boa 

preguiça (Luiz Fernando Carvalho, 1995). Essas produções marcam uma guinada na 

postura de Suassuna, que sempre havia se mostrado resistente a adaptações de sua obra 

para a televisão. Sua admiração por Luiz Fernando Carvalho, sobretudo pelo 

desempenho do diretor na novela Renascer (1993), foi fundamental para a realização da 

parceria.  

Depois disso, um marco de popularidade na carreira de Suassuna foi a terceira 

adaptação do Auto da Compadecida, dirigida por Guel Arraes. Produzida em película 

35mm, a obra foi exibida na Rede Globo em 1999, no formato de uma minissérie em 

quatro capítulos. No ano seguinte, uma versão compacta foi lançada no cinema, e 

vendeu mais de dois milhões de ingressos.  

Como observa um estudioso da obra do autor: “A década de 1990 trouxe 

notoriedade pessoal para Ariano Suassuna de uma maneira que ninguém teria sido capaz 

de supor.” (TAVARES, 2207, p. 170)  

A presença do autor na Folha de São Paulo e na Rede Globo é acompanhada por 

convites cada vez mais frequentes para aulas-espetáculo em todo o país. A projeção 

nacional alcançada pelo autor não tem precedentes em sua trajetória, até em função do 

alcance dos dois meios de comunicação.  

Segundo Tavares (2007), um “surto” de aulas-espetáculo acompanha a 

exposição cada vez maior do autor na mídia. Uma evidência de que as discussões sobre 

as culturas populares interessam a um numeroso público, interpretadas no sentido de 

que estariam elas na raiz de uma cultura nacional compartilhada por todos os brasileiros. 

A legitimidade desse discurso como portador de uma identidade para a nação é uma das 

chaves da projeção alcançada por Suassuna. A Rede Globo se apóia nessa legitimidade 

e, em pleno cenário de expansão das TVs a cabo e crescimento da concorrência entre os 



canais abertos, busca se posicionar no imaginário do público como uma emissora que 

investe no patrimônio cultural da nação.  

Suassuna é então eleito por estes meios de comunicação como um dos 

mediadores culturais capazes de dar respaldo a essa idéia de uma nação que compartilha 

uma cultura comum. Essa idéia, por sinal, subjaz a todo projeto de implantação e 

consolidação da Rede Globo desde a época do regime militar. Ela é, no entanto 

reconfigurada num presente em que a televisão no Brasil está sedimentada como veículo 

de comunicação de alcance nacional. Nessa etapa, a ênfase se direciona não só à 

conquista de mercados regionais, mas também à concessão de uma visibilidade a cada 

uma dessas regiões dentro de um espaço de circulação nacional. Segundo Ortiz (1988, 

p.167), “vencida a fase de consolidação nacional da televisão brasileira, surge a 

necessidade de se explorar os mercados regionalmente. Dentro deste quadro é 

importante que o regional seja resgatado a partir do olhar e das idéias do centro.” 

Mais do que isso, acreditamos que esse “resgate” do regional está 

subordinado à busca de referências para oxigenar o imaginário do nacional-

popular na mídia, trazendo à tona signos que até então estiveram mais 

restritos a um imaginário local. A desintegração das velhas identidades 

nacionais na contemporaneidade teria portanto uma contrapartida dialética, 

um movimento reativo para seu interior, uma tentativa de revesti-las de novos 

parâmetros, tentando abarcar um maior número de singularidades referentes 

às diferentes regiões que as compõem como estratégia de sobrevivência É 

possível que se trate da reconfiguração simbólica de um importante papel 

hegemônico ainda hoje desempenhado pelo estado-nação, malgrado os fluxos 

da economia global dominante. Talvez a metamorfose de um antigo modelo de 

identidade nacional, que agora estaria voltado para a afirmação simbólica da 

nação no plano internacional por meio da legitimação de signos que 

comuniquem ao mundo sua particularidade cultural.  Em ambos os casos, os 

grandes veículos de mídia são instância fundamental do processo.  

A questão nacional 

 Aqui resgatamos Gramsci, em sua análise de Benedetto Croce
14

 como 

intelectual periférico cooptado pela hegemonia burguesa nacional italiana. Em 

manuscrito de 1926 nunca concluído intitulado Alguns temas da questão meridional, 

Gramsci discorre sobre as disparidades econômicas existentes entre o norte industrial e 

o sul agrário da Itália, e ressalta o papel dos intelectuais na construção de um imaginário 

simbólico comum que unificasse culturalmente a nação italiana.  Dentre eles, Croce 

teria desempenhado uma função estratégica:  
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Croce cumpriu uma elevadíssima função „nacional‟: separou os intelectuais 

radicais do sul das massas camponesas, permitindo-lhes participar da cultura 

nacional e européia, e através dessa cultura fez com que fossem absorvidos 

pela burguesia nacional e, em conseqüência, pelo bloco agrário (GRAMSCI, 

1987 [1926], p. 163). 

A visão marxista de Gramsci situava politicamente Croce como agente da 

reação, permitindo a integração ideológica das massas camponesas do sul no bojo de 

uma cultura burguesa nacional. Camuflaria portanto a visão de que a precária situação 

econômica da região era fruto das desigualdades inerentes às contradições do 

capitalismo italiano, que retroalimentava, na prática, a concentração de renda regional. 

Desta forma, essa ideologia representava um obstáculo à união dos operários do norte e 

dos camponeses do sul contra a burguesia nacional, aliança que para Gramsci era 

necessária para possibilitar a revolução socialista.  

Muitos intelectuais brasileiros, a exemplo de Francisco de Oliveira, traçaram 

analogias entre a questão meridional na Itália e a questão do nordeste no Brasil. A nosso 

ver, Ariano Suassuna faz parte de uma tradição intelectual nordestina que tem 

alimentado, ao longo de todo o século XX, um repositório de signos tradicionais sobre o 

Nordeste do Brasil que está no cerne de um modelo de identidade nacional 

historicamente construído (ALBUQUERQUE JR., 1999).  Ortiz observa que na 

América Latina como um todo o processo de construção simbólica da nação sempre 

esteve nas mãos das elites e foi elaborado no seio de uma ideologia que buscava ocultar 

tanto as contradições de classe quanto as clivagens regionais. (ORTIZ, 1988) 

O movimento atual de revalorização dos signos de identidade regional pela 

mídia nacional pode ser compreendido como estratégia de reacomodação de uma 

ideologia da cultura nacional aos novos tempos. Neste novo contexto, a mídia de 

alcance nacional desempenha papel central na construção deste imaginário comum. Por 

esse prisma, as expressões midiáticas da obra e do pensamento de Ariano Suassuna são 

objetos privilegiados para a compreensão deste processo.  
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IV - A ARTE POP DE ARMAÇÃO ILIMITADA: UMA VISÃO CRÍTICA 

DOS ANOS DE 1980 
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15

 e Tatiana Ferraz
16

 

 

Resumo: Esse artigo tem como premissa fazer uma análise comparativa entre os 

elementos estéticos inscritos na pop arte e a série Armação Ilimitados (TV Globo/1985), 

para apontar as transformações ocorridas nos anos de 1980 no Brasil. Partimos do 

pressuposto de que naquele momento o país passava por um processo de transição 

político-econômico que gerou uma consolidação de uma cultura televisiva. A 

representação juvenil na série foi marcada por elementos estéticos que chamaram a 

atenção para uma reavaliação do universo massivo, deixando rastros por meio do qual o 

programa discorreu sobre as novas formas de atuação dessa nova geração. 

 

Palavras-chave: televisão, narrativa, pop arte 

Em 1985 estreava na grade de programação da TV Globo, Armação Ilimitada, 

série que contava a história de um triângulo amoroso bem resolvido, entre a dupla Juba 

& Lula e a jornalista Zelda Scot, além do filho adotivo Bacana. Dirigida por Guel 

Arraes, a narrativa pode ser encarada como um objeto de crítica cultural, pois em suas 

imagens podemos perceber determinadas características de um contexto de transição e 

reorganização da sociedade civil brasileira. 
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À medida que o regime autoritário era finalizado e o projeto de 

redemocratização começava a se estruturar no país, uma nova sensibilidade coletiva 

também se fazia presente. O discurso crítico vigente nos anos de 1960 passava a ser 

visto como contraponto de uma voz emergente que adentrava nos idos de 1980, pois 

enquanto o primeiro se posicionava ideologicamente contrário ao projeto de 

modernização imposto pelo regime militar, o segundo, abraçava as perspectivas 

estéticas originárias de uma cultura industrializada. 

Obviamente, que falar dessas perspectivas de maneira simplificada é apagar as 

contradições existentes em cada discurso e no diálogo entre as mesmas. Se voltarmos 

aos anos de1960, no Brasil, encontraremos uma série de complexificações em torno do 

par modernidade/modernização. Os artistas, intelectuais de esquerda, parcela 

responsável pela configuração de um discurso crítico dominante naquele momento, se 

utilizaram dos próprios mecanismos da modernidade para ir de encontro a ela e ressaltar 

a perspectiva de um projeto que retirasse do poder a classe burguesa em benefício de 

uma idéia de povo
17

.  

A televisão, por exemplo, vista como signo maior de uma cultura burguesa, foi 

um meio importante de difusão dessas idéias para um público massivo. Os Grandes 

Festivais da Canção, desse modo, podem ser tomados como modelo dessas 

controvérsias, já que refletiam o clima de tensão existente e as canções apresentadas 

conclamavam o espectador a filiações políticas. É nesse contexto que palavras como 

alienação e revolução foram elevadas a condição de critério de valor entre o que era tido 

como música de qualidade ou não. 

Ainda que as contradições existam, como sugerem Lowy e Saíre (1995), ao 

fazerem uma análise dos movimentos políticos históricos que se colocaram na 

contramão da modernidade, é preciso deixar claro que a linha narrativa que orientava 

tais discursos de esquerda da década de 1960 no país, se constituía numa postura de 

oposição configurada pela negação, agregando, com isso, todos os dispositivos 

referentes à modernização, entre eles, os meios massivos.  

Em outra esfera de atuação, caracterizada entre outras coisas pela derrota da 

utopia de esquerda, mas também, pela idéia de reconstrução do país sob os valores da 
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democracia; nos anos de 1980, adentrava no Brasil um outro discurso crítico que refletia 

a ascensão de novos cenários de produção de saber que o sistema capitalista 

incorporava. São exemplos dessa transformação: o crescimento dos grandes mercados 

capitais, a configuração de conglomerados midiáticos, e, conseqüentemente, a 

intensificação dos usos de novas tecnologias, medidas pelo desenvolvimento da 

informática que reforçou uma economia voltada cada vez mais para uma cultura do 

consumo.  

Tal perspectiva também não foi pensada fora do regime de contradições, 

enquanto alguns intelectuais enalteciam as singularidades dessa época, tais como o 

hedonismo, o prazer, o próprio consumo, a subjetividade, a linguagem fragmentada e, 

por conseguinte, a quebra das grandes narrativas que estruturam a modernidade; outros 

interpretavam as mesmas como sinônimo de uma cultura cada vez mais visual, de 

maneira claramente negativa, como se a partir daquele momento, o capitalismo 

chegasse ao seu apogeu, sem volta. 

A noção de pós-modernidade, ou de diversas pós-modernidades, como sugerem 

Featherstone (1995) e Huyssen (1991) se espraiou em vários campos sociais, chegando 

mesmo a um aclamado debate na arte, na mídia
18

 e na academia. Autores como François 

Lyotard (A condição Pós-moderna, 1979), Jean Baudrillard (Simulacros e simulações, 

1981), Fredric Jameson (Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio, 

1984), entre outros, ressaltaram o surgimento da era pós-moderna, como uma nova 

maneira de experimentação da vida. 

Seus pressupostos gerais destacavam uma remodelação do mundo em função 

dos desígnios mercadológicos, que para Baudrillard se caracteriza pela crescente 

articulação entre os aparatos tecnológicos e o conhecimento, traços fundamentais “para 

a passagem de uma ordem social produtiva para uma reprodutiva” de imagens 

simuladas. Para Lyotard, a pós-modernidade inaugura a quebra das grandes narrativas 

que estruturaram a modernidade, substituindo-as “pela pluralidade de jogos de 

linguagem” (Featherstone, 1995, p.20).  

Já para Jameson, a pós-modernidade faz parte do terceiro estágio do capitalismo. 

É, segundo ele, uma “dominante cultural” que, a partir de diferentes manifestações 

discursivas, aboliu “as fronteiras ou separações essenciais, notadamente a erosão da 
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distinção anterior entre alta cultura e a chamada cultura de massa popular”. Assim, 

produziu “um novo tipo de vida social” a partir de “uma nova ordem econômica” que 

teve como marco, os anos de 1960 nos Estados Unidos e Inglaterra. A perspectiva do 

autor é de que a própria cultura tornou-se um lugar de mercado e, por isso, refletiu a 

lógica desse sistema capitalista de consumo e/ou multinacional não havendo nada que 

escape a isso (Jameson, 2006, p.18 e 20). 

Nesse sentido, um dos principais objetos de análise desse período foi o 

adensamento de uma cultura midiática, entremeada pela cultura visual. A textualidade 

da imagem foi interpretada como o eixo mediador das relações sociais. Entre outras 

discussões, a noção de espetacularização da vida, proferida por Guy Debord (2006) foi 

reavaliada, ainda que de maneira indireta e em diferentes esferas, por esses autores 

citados. 

É nesse sentido, por exemplo, que Jameson, chama a atenção para uma 

estetização da vida cotidiana, em que arte e vida social se alinham. Eliminando, 

portanto, as categorias de análise e a possibilidade de distanciamento crítico, duas 

instâncias fundamentais na designação do conceito de objeto artístico na cultura 

moderna. Para o autor, a pós-modernidade, desse modo, se configura pelo achatamento 

da imagem; a citação e a bricolagem são características dominantes desse momento 

histórico (Idem, 2007). 

Paralelamente a essas discussões, o campo da arte incorporou ao discurso os 

elementos simbólicos da indústria cultural, simultaneamente validando e negando esse 

estado de coisas. As características estéticas da arte pop parecem-nos dizer: “alguma 

coisa mudou e agora precisamos refletir sobre isso”. O que se torna elementar para esse 

texto, é que esse debate, assim como a entrada de novos intelectuais (os midiáticos) no 

campo do saber, gerou uma reavaliação dos objetos massivos e, é nesse sentido que 

Armação Ilimitada pode ser interpretada como objeto de crítica cultural, já que os 

vestígios de uma “estrutura de sentimentos”, norteado pela perspectiva de 

transformação, deixaram pistas das contradições existentes entre esses dois modos de 

ver o mundo que balizaram o debate nos idos de 1980 (Williams, Op. Cit.). 

O programa é uma narrativa que incorporou as tensões em torno de uma 

imaginação de mudança, ora vista como eufórica, ora vista como descrente, e deslocou-

a para o campo televisivo. Conclamou os modos organizadores que compunham o 

universo televisivo a serem cenário e personagem da sua encenação, chamando a 



atenção para o papel que o meio possuía e, desse modo, apontando uma nova arquitetura 

comportamental da juventude.  

Assim, a televisão deixava de ser interpretada pelos profissionais que nela 

atuavam como a “janela” de informação sobre o mundo, para ser ela mesma a 

configuração desse mundo contemporâneo que o discurso da série incorporou. Ora, 

nada mais coerente em um universo em que a mídia tornava-se um eixo central. 

Não é á toa, desse modo, que no mesmo momento em que o país se 

redemocratizava, consolidava-se também uma cultura televisiva, marcada por uma 

estética que trazia para as histórias o seu próprio cenário como objeto de reflexão.  Se 

não podemos afirmar que nos anos de 1980 se consolidou no país o que chamamos de 

um regime neoliberal - ascensão dos mercados mundiais, através de políticas de 

privatização que diminuíram o poder do estado no sistema organizacional – podemos ao 

menos dizer que estávamos indo em direção a esse projeto e, a perspectiva de uma 

cultura voltada para o consumo, de que falamos anteriormente, foi parte constituinte, 

transformando com isso, os nossos hábitos diários. 

A proposta desse artigo é fazer uma análise comparativa entre a pop arte e as 

características narrativas inscritas nas imagens de Armação Ilimitada para, em torno 

desses elementos estéticos, descortinar com uma maior clareza, o que as chamadas pós-

modernidades trouxeram para as práticas culturais brasileiras. Embora nossa concepção 

de análise esteja ligada à perspectiva de Raymond Williams, em seu conceito de 

estrutura de sentimentos, discutiremos apenas sobre o discurso emergente, tendo em 

vista que para um artigo não temos condições de aprofundar os dois lados do debate, 

ainda que saibamos que é no diálogo entre essa perspectiva e uma prática discursiva 

originada nos anos de 1960 que o arenoso campo cultural de 1980 foi sentido
19

. Nosso 

ponto de partida, agora, é mapear melhor o que chamamos de arte pop. 

A imagem e a arte: a pop arte a partir de uma perspectiva histórica 

O final do século XIX e o início do século XX foram marcados pelo surgimento 

das vanguardas modernas, revolucionando os conceitos estéticos. A ousadia da criação 

de texturas, cores e formas configuraram um tempo de expressões que remetiam ao 

olhar individualizado do artista sobre o mundo (Batistoni, 2004).  

Nesse sentido, o quadro Impressão, nascer do sol (Claude Monet- 1872), que 

deu origem ao Impressionismo, apresentou a perspectiva individual de uma paisagem, 
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aparentemente inquestionável: o sol nascendo. Entretanto, a representação do pintor nas 

cores utilizadas e na imagem desfocada, através da técnica do pontilhismo, negou a 

idéia de convenção de um real coletivo, acarretando, posteriormente, numa formulação 

imagética autoral
20

. 

Em O Retrato de Dorian Grey (Oscar Wilde-1890), o escritor, a partir da 

imagem do protagonista Dorian – tipificação de uma aristocrata inglês da era vitoriana - 

desconstrói o modelo de representação social figurado nessa persona. A arte captou, na 

representação imagética do aristocrata em um quadro, sua verdadeira natureza perversa 

e bizarra, de vida fútil e entediante, sem princípios morais e ideológicos. O quadro 

resgata a imagem de sua alma, e ao mesmo tempo o condena a conviver com uma idéia 

arruinada de si mesmo durante a eternidade (Wilde, ano). 

O personagem autobiográfico d‟O grito (E. Munch-1893), em contraste a 

Dorian, representa não mais o vazio do sentido como castigo. A punição se inscreve na 

obra justamente por que ela não nega o sentimento, a dor torna-se, portanto, o viés por 

meio do qual o pintor caracteriza a experiência do mal do século. A caricatura é a 

técnica escolhida por Munch para referir-se a essa angústia
21

. 

O Expressionismo da uma pintura também pode ser observado na tela do cinema 

através de Nosferatu (F.W. Murnau-1922), um vampiro envolto em sombras, torto e 

deformado, cuja aparência se remete mais a um roedor, absolutamente contrário a idéia 

de vampiro sedutor que será fabulada nos anos de 1960. O filme é uma metáfora da 

idéia de natureza monstruosa do homem que criou um ser a sua imagem e semelhança. 

Após a primeira Guerra Mundial, o experimentalismo na imagem buscou por 

novas formas conceituais de linguagem, preocupando-se não apenas com a textura, 

como também associando o plano estético a um conceito moral. A arte, desse modo, 

explorou a perspectiva negativa que indicava a falência do pacto entre a industrialização 

e o sujeito romanticamente moderno, abrindo precedentes para um olhar voltado para o 

interior bizarro e caricatural da natureza angustiada e fáustica humana, termo que alude 

à obra Fausto, do escritor alemão Johann Wolfgang (Batistoni, 2004).  

A repercussão dessa crise na arte também pode inferir outra abordagem, a de que 

a formulação de uma representação imagética do real pode ser a única forma de 

libertação do homem moderno, mesmo que essa venha apenas acontecer no mundo 

Fantástico. Um exemplo, do que falamos é o Cabaré Neopatético, um movimento que 
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surge em meio ao caos político e econômico de uma Alemanha, e sua Republica 

humilhada de Weimar (Mascarello: 2008). 

 O objetivo do mesmo era utilizar gêneros do fantástico e da sátira, dentro da 

composição imagética da narrativa para camuflar o sentimento do perdedor que guerra 

refletiu. Kafka, representante do movimento que citamos acima, fabula em A 

Metamorfose (1915) um protagonista se transforma em barata. Tal narrativa expressa a 

inferioridade do homem diante de sua condição cotidiana. Essa baixa auto-estima 

retratada através da imagem do absurdo satírico poderia ser configurada como uma 

expressão de fragilidade social que antecedeu ao advento do nazismo (Idem).      

O olhar sobre a criação imagética, no contexto do pós-guerra, refletiu as tensões 

de um mundo divido em blocos. Com isso, cada movimento expressou um lugar de fala, 

entre vitoriosos e derrotados, as obras de artes fabularam diferentes visões de mundo. 

Assim, Ladrões de bicicleta (Vittorio De Sica-1948), configurou uma idéia do feio real 

universo cotidiano, arruinado pela guerra, pela falta de emprego e pela proliferação da 

miséria, fome e marginalidade.  Esse filme, característico do Neo-Realismo Italiano, 

não exibiu uma Itália romanicamente glamorosa. Ao contrário, as cenas são filmadas 

com pessoas comuns, sem maquiagem. Os cenários são as ruas e guetos dos subúrbios 

onde desempregados, prostitutas e marginais fazem parte da mesma imagem dos 

desvalidos da realidade.   

 No mundo dos vencedores, a década de 1950 se configurou pela idéia de um 

cosmopolitismo exacerbado, onde conviveram, a imagem da família feliz norte 

americana suburbana e o modelo de oposição dessa estrutura social familiar da mãe, pai 

e filhos, através dos triângulos amorosos da geração beatnik e do mau comportamento 

de uma Juventude Transviada (Nicholas Ray-1955). 

A sensação de euforia da vitoria possibilitou o surgimento de um novo 

sentimento que se contrapôs a angustia da impossibilidade da modernidade. O tempo se 

mostrou como terreno do infalível, dos super-heróis das revistas em quadrinhos que 

vestiam as cores da nação emergente (Capitão America) e nos produtos de consumo que 

legitimaram a imagem de sucesso – a Coca-cola, os cigarros Malboro e Hollywood, 

produtos enlatados que garantiram a praticidade de uma sociedade que seguia na direção 

do futuro. 

Em meio a este contexto surge a pop arte, forjando as imagens que enalteciam a 

euforia do poder fazer e consumir, onde o tempo virou dinheiro, onde nem o céu foi o 

limite, a conquista do espaço era a próxima fronteira a ser cruzada. A estética da 



imagem passou a retratar um modelo de sociedade e seus anseios de consumo. A pop 

arte não se interessou por uma ruptura estética e pelo postulado da criação; não 

considerou a obrigatoriedade do novo, ao contrario, defendeu o poder de recriação do 

mundo emergente. 

A expressão da liberdade de fazer uso de modelos estéticos já existentes, a 

ressignificação do objeto - legado deixado pelo dadaísmo nova-iorquino, de Marcel 

Duchamp - e, a exaltação do consumo compuseram a imagem na arte da indústria de 

massa, refletindo uma aproximação da obra de arte com o cotidiano e rompendo com 

uma distinção entre arte erudita e popular. Como aponta David McCarthy (2002), era 

esse “mundo estranhamente duplicado de objetos à venda” a principal questão temática 

discutida nessas obras (McCarthy: 31). 

Artistas como o designer Andy Warhol, principal voz da pop arte, mesclou as 

artes gráficas com a linguagem publicitária. Transformou pessoas em produtos quando 

fez uso da fotografia de uma criança que se repetia, apenas modificando as cores e a 

textura da foto – transportando o conceito de serialização para um estilo técnico. Warhol 

fez uma releitura da fotografia de Marylin Monroe num espelho animado de sua 

sensualidade, transformou a imagem de uma sopa de tomate enlatada num dos objetos 

de arte mais caros da era do consumo do que hoje chamamos de Pós-Modernidade 

(Idem).  

Roy Linchtenstein foi outro representante desse movimento. O Artista 

transformou a sua paixão pela linguagem das HQs americanas numa expressão artística, 

inaugurou a associação da técnica do pontilhismo à composição do cenário das 

respectivas revistas, transplantado para a tela das artes plásticas (Idem). 

As décadas de 1950 e 1960 foram fundamentais na exacerbação do diálogo com 

as novas tecnologias que, a partir desse contexto, multaram-se em novas composições 

imagéticas. A produção seriada, possibilitada pela indústria cultural, gerou um apelo no 

processo de democratização da imagem. Este novo comportamento sinalizou como 

possibilidade a liberdade de se reutilizar diferentes maneiras de conceber o universo 

contemporâneo, sem normatizá-lo. Essa opção pela fragmentação imagética está 

associada à proposta da imprevisibilidade da pop arte que nega o hermetismo dos 

supostos conceitos engessados referentes ao alto modernismo. Essa cultura visual trouxe  

para a arte, o descartável, o efêmero e o hedonismo, apregoados pelo universo do 

consumo. 



O espaço de uma discussão crítica das Vanguardas Modernas e da pop arte está 

situado em períodos históricos diferentes. A pretensão de formular um ponto de vista 

que situe os respectivos movimentos num território de conflito, ou mesmo de oposição 

é, na melhor das hipóteses, no mínimo um erro de anacronismo. Os referenciais 

temporais se assemelham no que se refere a uma crise de identidade social, devido as 

mudanças políticas e econômicas; ao desenvolvimento tecnológico; a vivência de um 

contexto de Guerras Mundiais e; um princípio libertário de se conceber a arte. 

Entretanto, as semelhanças estão muito mais associadas a uma análise bastante 

superficial, quando percebemos as peculiaridades de formação social e cultural que 

forjaram a base para a concepção desses movimentos.  

O contexto de quatro séculos de transformação na história do continente europeu 

revela os pontos de construção dessa dicotomia entre a Alta modernidade e a Pós-

modernidade. O sentimento de frustração, diante de um projeto de sociedade do século 

XIX falido, impulsionou uma quebra com referenciais de uma cultura do “velho” 

mundo, sempre envolta em uma mentalidade de domínio, berço da cultura ocidental e 

das Revoluções burguesas que transformaram as relações de poder, contrapondo-se ao 

determinismo religioso medieval através do surgimento da classe burguesa e de um 

sentimento de mobilidade social. O rompimento com quatrocentos anos de identidade 

cultural e a criação de um novo modelo de percepção de realidade e, até mesmo do que 

é real aponta para questão de momentos históricos que causaram anseios diferenciados. 

Quando nos remetemos a uma análise cronológica da cultura norte americana, 

mapeamos aspectos que diferenciaram a percepção de velho e de novo mundo. Os EUA 

já nasceram de uma perspectiva de jovem nação, concebidos na idéia de futuro. O 

passado não existia, era um projeto de construção de identidade cultural e não de 

rompimento. A herança do Iluminismo e a idéia de liberdade, de independência foram 

os alicerces de criação do novo mundo, a cultura americana herdou o legado de 

transformação, mas não o de quebra com o peso da tradição européia. O projeto de 

nação emergente norte americana foi o embrião de uma nova ordem.  

Após a Segunda Guerra Mundial a transformação ocorre no poder do capital, a 

nação norte americana encontrou o seu espaço de identidade, formulando um modo de 

vida – o American Way of life- que se espraiou no universo ocidental, deflagrando a 

consolidação de uma nova potencia mundial que refletiu todo o processo de construção 

do império capitalista, e portanto, de uma economia voltada para cada vez mais para o 

estímulo ao consumo. Não é á toa desse modo, que a pop arte é fruto desse contexto. 



No entanto, ainda que a pop arte tenha validado os costumes norte americanos, 

convergindo objeto artístico a objeto de consumo, e, conseqüentemente, ressignificando 

os critérios de valor que alto modernismo formulou para a obra, ela não se constituiu 

como um espaço de ação fora dos princípios críticos e filosóficos inerentes ao processo 

ativo da criação artística. A pop arte, assim, como os movimentos anteriores, mesmo 

que por estéticas diferenciadas, expressou uma crítica sobre as bases que forjaram essa 

cultura massiva, mesmo que atrelado a uma denúncia houvesse também um lugar de 

legitimação. O mundo mudou e é sobre ele que a arte transcorreu. Desse modo, diz 

McCarthy: 

A arte pop evitou a rigidez e/ou as censuras de algumas manifestações do 

modernismo em favor de uma arte que era visual e verbal, figurativa e 

abstrata, criada e apropriada, artesanal e produzida em massa, irônica e 

sincera (Op. Cit.: 14). 

Assim, a partir das características desse tecido urbano que refletiu uma mudança 

na ordem político-econômica e, portanto, cultural norte americana, a pop arte construiu 

uma narrativa. E, desse modo, pensar as peculiaridades estéticas através de um 

deslocamento de sentido entre um modelo de arte anterior e a mesma, não significa 

discorrer sob a ótica de um distanciamento crítico. 

Concordamos com Jameson quando ele admite que o pastiche passou a ser uma 

tônica dominante dos discursos pós-modernos. No entanto, discordamos da definição 

que o autor faz do termo. Para ele, o pastiche segue na mesma direção conceitual da 

paródia, porém, ao contrário dessa, esvazia a perspectiva crítica. 

Para o autor, à medida que o universo da pós-modernidade desvaloriza a 

normatividade que constituiu a o mundo moderno, não há sentido para se contrapor a 

nada. É dessa forma, que o pastiche perde o referencial político contido no discurso 

paródico. Diz Jameson (2007, p.44- 45): 

O pastiche, como a paródia, é o imitar de um estilo único, peculiar ou 

idiossincrático, é o colocar de uma máscara lingüística, é falar em uma 

linguagem morta. Mas é uma prática neutralizada de tal imitação, sem 

nenhum dos motivos inconfessos da paródia, sem o riso e sem a convicção de 

que, ao lado dessa linguagem anormal que se empresta por um momento, 

ainda existe uma saudável normalidade lingüística.  

Não nos interessa aprofundar teoricamente a distinção que é atribuída na 

concepção de valor que cada termo carrega. Entre paródia e pastiche, optamos pelo 

primeiro, tendo em vista que a nossa escolha reflete as nossas filiações políticas. 

Parafraseando Linda Hutcheon, no mundo contemporâneo há que existir quem defenda 

a paródia (Hutcheon: 1985, p.14).  



Assim, a autora procura uma perspectiva teórica que abarque as diferentes 

manifestações paródicas encontradas no texto moderno, nos romances, no livro, na 

televisão, na música e na pintura, por exemplo. Sua premissa mais alagarda do uso da 

paródia, refere-se a uma visão de mundo que se intensificou na modernidade, à medida 

que os alicerces que compunham o discurso esmaeceram, tais como a idéia de autoria e 

a noção das grandes narrativas como lugar de produção de verdade absoluta. 

A paródia, desse modo, tornou-se o elemento de sustentação do dizer. O texto 

voltou-se cada vez mais para si e para a citação de outros textos como critérios de 

validação e filiação discursiva. A forma de legitimação está inscrita no próprio texto e, 

não fora dele: 

As formas de arte têm mostrado cada vez mais que desconfiam da crítica 

exterior, ao ponto de incorporar o comentário crítico dentro de suas próprias 

estruturas, numa espécie de autolegitimação que curto-circuita o diálogo 

crítico normal. O mundo moderno parece fascinado pela capacidade que 

nossos sistemas humanos têm para referir a si mesmos num processo 

incessante de reflexividade (Idem, p. 11- 12). 

Seguimos esse raciocínio para mostrar que à medida que as micronarrativas de 

um sujeito contemporâneo fragmentado se intensificaram, a recorrência a esse recurso 

estilístico também foi adensada. A alusão tornou-se um modo importante de 

configuração de sentido nas chamadas pós-modernidades.  

Para a autora, a diferença da paródia moderna em relação à medieval - a 

construção de um discurso duplo que tem no elemento ridicularizador a função política 

de negação do primeiro discurso, para validar uma nova produção de sentido cujo 

objetivo é relativizar uma norma/ordem - não pode mais ser interpretada como o 

referente principal dessa estratégia narrativa. Diz ela: “muitas paródias atuais não 

ridicularizam os textos que lhe servem de fundo, mas utilizam-nos como padrões por 

meio dos quais colocam o contemporâneo sob escrutínio” (Idem: 78). 

Nesse sentido, a paródia passa a ser interpretada pela autora como a construção 

de um discurso duplo, mas com distanciamento crítico. Seu referente não é a negação do 

discurso parodiado, mas sim, a preocupação em ressaltar a diferença que se estrutura 

entre um e outro para referir-se a um novo momento histórico, sem esmaecer 

preocupações críticas. É a partir dessa perspectiva que interpretamos o discurso 

desenvolvido pela pop arte. 

 O contexto claramente marcado de alusão ao universo massivo e de outras obras 

nas textualidades desse movimento, não continha a intenção negar e fazer valer um 

outro discurso, pelo contrário, abria espaço para o pensamento crítico sobre o mundo 



em que essa arte era parte constituinte. Ora legitimando-o, ora denunciando as mazelas 

de uma nova ordem social que se consolidou após a segunda guerra. Resta-nos desse 

modo, levar essa discussão ao contexto brasileiro, a partir de Armação Ilimitada, passo 

que seguiremos adiante. 

Risos e gritos:a imaginação liberada de Ar-Mar-Ação  

Os elementos narrativos inseridos nas imagens da série são caracterizados pela 

saturação de cores, cenários carregados de objetos, inclusive a luz neon que intensificou 

o brilho luminoso, refletindo a própria luminosidade eletrônica que a tela de TV 

projetava. A imagem foi marcada pela intesificação de informação na visualidade 

produzida pelo programa. Tais características refletiram a euforia que o universo do 

consumo proclamou nas páginas de revistas e publicidades. 

A imagem era ela mesma um idéia de reclame publicitário em que a 

performance da locutora-narradora Blackboy reiterou, quando conclamava o espectador 

a fazer parte daquele mundo radical. Com o intuito de apontar um fortalecimento da 

cultura midiática, Armação dialogou com estéticas que anunciavam o prazer, a fama, o 

cultivo do corpo para em alguns momentos demonstrar as facilitações ocorridas em 

torno desse padrão de comportamento e, em outros, para apontar as problemáticas e o 

processo de intensificação ao redor de uma cultura do consumo no país. 

A referência a pop arte na série, não se configura só pela moral da história, em 

que indiretamente diz para o seu espectadores: “tudo a ver, ok?”. Mas pela compreensão 

de que a estética visual da narrativa, assim, como esse movimento artístico, estão 

gritando a plenos pulmões: “atenção! Embarquem nessa onda, o mundo descortina-se e 

o que temos pra dizer a ele pode e deve ser marcado pelo prazer que extraímos desse 

universo massivo, aqui é o nosso novo lugar de fala”.  

É o que nos mostra, por exemplo, a vinheta de abertura: dividida em quadrados 

dispostos numa tela que se utiliza da moldura da televisão, é como se a obra de arte 

saísse da galeria e adentrasse no universo midiático. Cada quadrado é composto por 

várias cenas de diferentes episódios, assemelhando-se a uma perspectiva de quadrinho 

em movimento, que aludiu a obra do artista pop Roy Lischstein. Assim, a ação contada 

pela abertura, já é em si, a adoção de uma da idéia de fragmentação e serialização sendo 

rediscutidas pela narrativa através de um ponto de vista estético.  

Ao entrarmos no espaço da casa, lugar importante na fabulação das aventuras 

vividas pelos personagens, o cenário mistura um universo onde se dorme, se come, se 

faz sexo, se convive, mas também, se confunde a um ambiente em que artigos de surf, 



se mesclam a lutas com ninjas. A cozinha é formatada no estilo americano, mas a 

comida servida é a japonesa. Enquanto se alimentam, os personagens se apropriam da 

vestimenta oriental, unindo duas visões de mundo (oriente e ocidente) em um mesmo 

lugar. 

A morada ao mesmo tempo em que retrata a idéia de lar, a ressignifica. Esse 

espaço reflete não apenas diversas tendências coexistindo - como nos lembra os 

referencias de uma cultura pós-moderna - mas também corrobora para a dimensão do 

prazer na ocupação desses espaços. Assim, o lugar do sexo e de alimentação se 

confundem na ambientação da casa, não sendo, portanto, a configuração de modelos 

tradicionais de moradia que exigiam uma territorialização das práticas cotidianas 

burguesas. 

Desse modo, as seqüências que compõe as ações no interior da casa dialogam 

com a colagem feita pelo artista pop Richard Hamilton (1956) para a exposição This is 

Tomorrow (Este é o amanhã), chamada O que exatamente torna os lares de hoje tão 

diferentes, tão atraentes?. O que está embutido nesses dizeres é a perspectiva de uma 

organização social marcada pela idéia de sedução. A experiência contemporânea das 

práticas diárias sugere uma ocupação do tempo livre, facilitada pelos aparatos 

tecnológicos criados na modernidade, que realocam o prazer para o centro do tecido 

social. 

Assim, o culto ao corpo foi priorizado, e ao mesmo consumido pela visão. Desse 

modo, quando Juba & Lula aparecem reiteradas vezes sem camisas, ou “namorando”, o 

desejo pelo outro, pelo sexo são expostos, como se a televisão fosse o buraco da 

fechadura. Dito de outra maneira: não é apenas o mundo externo ao da casa que foi 

narrativizado, mas o universo da intimidade que se desvela e passa a ser compartilhado 

por milhões de espectadores. É nesse sentido que a materialidade televisiva se constitui 

como um personagem da encenação. 

Foi essa auto-referência, ou melhor dizendo, essa referência intensificada à 

linguagem televisiva, que trouxe para a trama de Armação um alargamento no uso da 

paródia, pois o intuito da narrativa não era negar a televisão e o contexto mercadológico 

que a ela se une, mas chamar a atenção para a função simbólica que o meio possuía 

(possui), o lugar oficial que ocupava (ocupa) e a necessidade de fazer usos desse 

território, mapeando, como sugere Hutcheon, os lugares de atuação no contexto 

contemporâneo. 



A criação estética da série mistura não só gêneros narrativos como 

temporalidades em suas paródias. No episódio “O pai do Bacana”, por exemplo, é 

possível encontrar referências a Orson Wells (Cidadão Kane) e ao universo circense. Ao 

mesclar popular com erudito, a série descortina a percepção do tempo contemporâneo 

esquizofrênico, não linear. Assim, o gênero noir na imagem em preto-e-branco 

compartilha com o colorido do reino do picadeiro, formulando um diálogo entre o 

cômico e a crise existencial.  

A idéia de divertimento, encarnada no viés cômico inscrito na trama, foi o 

mecanismo pelo qual o programa apontou uma exacerbação do consumo, ora 

interpretado como euforia, ora como descrença, em torno do corpo juvenil. Assim, Ar-

Mar-Ação (trio de palavras que originou o título da série) deixou a imaginação liberada 

e mapeou um prazer pela aquisição de bens culturais que o “seu rádio com imagem” 

ajudava a fabricar. 
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