
ORGANIZAÇÃO

MOZAHIR SALOMÃO BRUCK

MAX EMILIANO OLIVEIRA

JOSÉ MARIA DE MORAIS

Testemunhas e

ContemporâneoTestemunhos do



1

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
PUC Minas

Grão-chanceler
Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Reitor
Prof. Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação
Prof. Sérgio de Morais Hanriot

Diretora da Faculdade de Comunicação e Artes
Profa. Cláudia Siqueira Caetano

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social
Prof. Dr. Márcio Serelle

Grupo de Pesquisa 
Mídia e Memória: construção de identidades 
(PUCMinas/CNPq)

Coordenador
Prof. Dr. Mozahir Salomão Bruck

Livro
TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

Organizadores
Mozahir Salomão Bruck
Max Emiliano Oliveira 
José Maria de Morais

Design, edição gráfica e artefinalização
José Maria de Morais

Impressão: Artes Gráficas Formato

TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

Ficha Técnica



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

2

T343           Testemunhas e testemunhos do contemporâneo / organizadores:  Mozahir   
 Salomão Bruck, José Maria de Morais, Max Emiliano Oliveira. Belo Horizonte:   
 PUC-MG, 2019.
                   148p.: il. 

      ISBN: 978-85-8239-106-8
 

 “Trabalhos apresentados no Seminário Mídia e Memória: Testemunhas e 
      testemunhos do contemporâneo”.

     1. Comunicação e cultura. 2. O Contemporâneo. 3. Tempo. 4.  Identidade cultural. 
5. Memória coletiva. I.  Bruck, Mozahir Salomão. II. Morais, José Maria de. III. Oli-
veira, Max Emiliano. IV. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Faculdade 
de Comunicação e Artes. V. Título

                                  CDU: 301.153.2

FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Ficha catalográfica elaborada por Fabiana Marques de Souza e Silva - CRB 6/2086



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

3

SUMÁRIO

Apresentação
Mozahir Salomão Bruck

Os lugares concedidos aos testemunhos 
nas narrativas televisivas de tragédias
Juliana Motta, Márcia Franz Amaral

Narrativas testemunhais nas organizações: um estudo sobre 
os discursos de reparação da Fundação Renova no caso do 
rompimento da barragem de Mariana (MG)
Jeane Moreira

O WhatsApp legitima o ouvinte 
como testemunha ocular da história?
Lilian Saback

Memórias da misoginia: 40 anos do 
julgamento do assassínio de Ângela Diniz
Mozahir Salomão Bruck, Bárbara Lima

Relatar o outro: o testemunho midiático 
sobre o delito de gênero
Lúcia Lamounier Sena, Luciana Rodrigues Lapér, Letícia Azevedo

5

8

24

38

52

66



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

4

Sumário

Trauma, memória e identidade em “O insulto”
Silvana Seabra

Memória, Identidade e Testemunho: 
inserções dos conceitos no filme “Narradores de Javé”
Ana Paula Fernandes Pimenta, Márcia Adriane da Silva Lima

Uma mutante na contracultura: aspectos da 
memória em “Rita Lee: Uma Autobiografia”
Damiany Coelho

Entre os muros, a memória dos inaptos
Érika Lacerda Bueno, Ana Carolina A.O. Coelho Diniz

97

110

131

79



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

5

Apresentação
Mozahir Salomão Bruck

É com grande satisfação que o Grupo de Pes-

quisa Mídia e Memória, vinculado ao Progra-

ma de Pós-graduação de Comunicação da PUC 

Minas publica o seu segundo livro que reúne 

artigos referentes a trabalhos apresentados no 

Seminário Testemunhas e testemunhos do con-

temporâneo.

É imprescindível agradecer à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-

rior (CAPES) pelo decisivo apoio ao Grupo de 

Pesquisa tanto para a organização do evento 

quanto para a publicação deste livro. Importan-

te ressaltar que a CAPES tem, historicamente, 

oportunizado e cumprido, até aqui, o relevan-

te papel de formação e qualificação de recursos 

humanos na área de docência em nível superior 

e também no desenvolvimento da pesquisa em 

todas as áreas de conhecimento no país.  

Este livro atesta uma recente mas profícua 

caminhada dos membros do GP Mídia e Memó-

ria que regularmente se reúnem no PPGCOM 

da PUC Minas e, a partir de eixos conceituais 

estabelecidos previamente para cada semes-

tre de trabalho, trocam reflexões, percepções e 

ideias sobre os temas abordados e referenciais 

bibliográficos que têm o objetivo de iluminar 

tais discussões.

É visceral a relação entre memória e teste-

munho. Mais até, todo testemunho é memória. 

Por isso,  para o ano de 2018, o nosso GP ele-

geu como eixo temático o potente conceito de 

testemunho e suas inesgotáveis vertentes de ex-

ploração nocional e possibilidades tanto em ter-

mos de objetos pesquisáveis quanto modos de 

abordagem. Pesquisadores de várias regiões do 

País que estudam temas como temporalidades, 

memória e testemunho trazem aqui indicações 

atuais de suas relevantes investigações.

O caráter essencial mas também sempre po-

lêmico do testemunho faz dele potente objeto 

de investigação, ainda mais, no caso de nosso 

Grupo de pesquisadores, no que diz respeito às 
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intensas e complexas relações entre testemu-

nhas, testemunhos e mídia.

Ressalte-se, no conjunto dos textos que com-

põem esta publicação, a importante parceria en-

tre graduandos e mestres, mestrandos e douto-

res, alunos e professores. Isso é a alma e a força 

motriz do Grupo Mídia e Memória: o diálogo, a 

partilha, o desejo comum de investigar e propor 

novos olhares.

Agradecemos a todos que participaram de 

nosso Seminário e, em especial, aos que genero-

samente contribuíram para este livro. 

No artigo Os lugares concedidos aos teste-

munhos nas narrativas televisivas de tragédias, 

Juliana Motta e Márcia Franz Amaral tentam 

lançar luzes sobre um tipo de testemunho com 

que nos habituamos fortemente na era moder-

na: a testemunha televisiva. E tentam captar as 

idiossincrasia e modos de apropriação discursiva 

pela mídia nos contextos de catástrofes e tragé-

dias.

Jeane Moreira, no texto Narrativas teste-

munhais nas organizações: um estudo sobre os 

discursos de reparação da Fundação Renova no 

caso do rompimento da barragem de Mariana 

(MG) propõe-se a discutir o uso estratégico do 

testemunho no âmbito da comunicação organi-

zacional. As histórias de vida compartilhadas 

pela Fundação Renova em campanha institu-

cional são de pessoas que foram atingidas por 

esse incidente, ocorrido em Mariana (MG), em 

2015, e que estão no centro do pro- cesso de 

recuperação social, ambiental e econômica. Por 

meio dessas narrativas, a Renova tenta intervir 

na construção de memórias sobre o aconteci-

mento, produzindo e fazendo circular relatos 

testemunhais dos atingidos sobre o que ela tem 

feito para reparar os danos causados pelo inci-

dente, além do processo de superação vivido por 

eles com o auxílio da organização.    

    Redes sociais e fontes. Em O WhatsApp legi-

tima o ouvinte como testemunha ocular da his-

tória?  apresenta-nos relevante discussão novos 

modos de relação entre a mídia jornalística e 

suas fontes, mediados agora pelas redes sociais. 

O texto tem como referencial teórico o concei-

to do testemunho jornalístico, historicamente 

construído a partir da narrativa do repórter, 

que com as novas tecnologias da comunicação, 

em especial, com o aplicativo WhatsApp, pas-

sa a compartilhar com o cidadão comum essa 

responsabilidade de narrar os fatos do cotidia-

no. 

Quando se completam os 40 anos do ruido-

so julgamento de Doca Street, condenado pelo 

assassinato de Ângela Diniz, os pesquisadores 

Apresentação
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Mozahir Salomão Bruck e Bárbara Lima apre-

sentam o texto Memórias da misoginia: 40 anos 

do julgamento do assassínio de Ângela Diniz – 

uma tentativa de recuperação de como a mídia 

transformou um acontecimento em palco de 

embate sobre a moralidade, os limites do femi-

nino e o ódio de gênero.

Também se debruça sobre as questões de 

gênero o artigo Relatar o outro: o testemunho 

midiático sobre o delito de gênero, de Lúcia La-

mounier Sena, Luciana Rodrigues Lapér e Le-

tícia Azevedo. O texto apresenta resultados de 

uma pesquisa sobre a cobertura jornalística mi-

neira, no período ente 2006/2016, sobre mulhe-

res que atuam no tráfico de drogas.

Silvana Seabra, no texto Trauma, memória e 

identidade em “O insulto”, busca discutir a re-

lação entre cinema e memória, destacando a im-

portância do cinema para as dinâmicas de me-

mória social, e as configurações que tal relação 

estabelece. O artigo também propõe dar desta-

que aos conceitos “memórias competitivas” e de 

“memória multidirecional” de Rothberg.

Também dedica-se ao estudo sobre a memória 

em narrativas fílmicas o artigo Memória, Identida-

de e Testemunho: inserções dos conceitos no filme 

“Narradores de Javé”, de Ana Paula Fernandes Pi-

menta e Márcia Adriane da Silva Lima. 

A intensa e por vezes vezes divertida narra-

tiva autobiográfica da cantora Rita Lee recebe o 

olhar de Damiany Coelho. No artigo Uma mu-

tante na contracultura: aspectos da memória em 

“Rita Lee: Uma Autobiografia”. Coelho busca 

traçar um paralelo entre as vivências da roqueira 

e a sua representatividade como mulher à frente 

de um movimento de contracultura que se for-

mava no Brasil, que viria a ser influente na gran-

de mídia e no contexto acadêmico.

Por fim, mas não menos importante, o artigo 

Entre os muros, a memória dos inaptos, de Érika 

Lacerda Bueno e Ana Carolina Amaral propõe 

reflexões sobre como foi construída a memória 

coletiva a respeito das experiências de tratamen-

tos terapêuticos da loucura, no Hospital Colô-

nia de Barbacena. Para tanto, as autoras sele-

cionaram dois registros midiáticos produzidos 

na década 1970: o documentário Em nome da 

Razão, de Helvécio Ratton, e a série de reporta-

gens nos Porões da Loucura, de Hiram Firmino. 

Boa leitura.

Apresentação
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Os lugares concedidos aos testemunhos 
nas narrativas televisivas de tragédias

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Um incêndio em uma casa noturna que tirou a 
vida de 242 jovens e deixou mais de 600 pessoas 
feridas. Um rompimento de barragem de minério 
que matou 19 pessoas, destruiu uma comunidade 
e provocou um dano incalculável ao meio ambien-
te. Um acidente aéreo com um time de futebol que 
deixou 71 mortos entre atletas, dirigentes e jor-
nalistas. Estamos falando dos casos Kiss3 (2013), 

o quarto maior incêndio em casas noturnas do 

mundo;  Samarco4  (2015), um dos maiores de-

sastres socioambientais do Brasil; e Chapecoense5  

(2016), o maior acidente aéreo envolvendo times 

de futebol do mundo. Tratam-se de casos que  têm 

atributos diferentes, pois são de distintas ordens, 

de consequências diversas e ocorridos em diferen-

tes localizações geográficas.   

Em comum, todos possuem a característica de 

serem acontecimentos com grande poder de afe-

Juliana Motta1, Márcia Franz Amaral2

RESUMO

Nosso objetivo é analisar as funções desempenhadas pelos testemunhos na narrativa televisiva de tragé-
dias. Compreendemos que o aspecto desestruturador do acontecimento (QUERÉ, 2005) atinge, também, 
as práticas jornalísticas, propiciando a ascensão dos testemunhos. Para isso, observamos as primeiras 24 
horas de cobertura da Rede Globo de televisão em três casos: o incêndio da boate Kiss (2013), o rompimen-
to da barragem da Samarco (2015) e o acidente aéreo da Chapecoense (2016). Analisamos 82 testemu-
nhos, e identificamos as funções a partir das dimensões verbal e visual. Concluímos que o testemunho só 
excede a sua função mais clássica de ilustrar emoções quando as limitações do jornalismo emergem. Assim, 
a ascensão do testemunho parece ser uma forma de contornar as dificuldades das condições de produção.

Palavras-chave:  Jornalismo. Acontecimento. Tragédias. Testemunhos.
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tação, alta carga dramática e repercussão midiá-
tica. Além do mais, todos podem ser designados 
como crimes6  – cujas apurações seguem na justi-
ça. A partir dessas aproximações e distanciamen-
tos, consideramos que os casos evidenciam uma 
especificidade muito presente nas coberturas de 
casos limites: a utilização de testemunhos. Afinal, 
a narrativa jornalística de tragédias em seus mo-
mentos iniciais depende muito do acionamento de 
testemunhas. Evidentemente, compreendemos o 
aspecto testemunhal não só como intrínseco, mas 
também como ordenador da prática jornalística. 
Ancorado em uma “matriz de verdade presumi-
da”, o discurso jornalístico apoia-se na “fala de um 
outro”, buscando conferir um efeito de veracidade 
e autenticação ao relato. Além disso, também faz 
parte do jornalismo compartilhar publicamente a 
experiência vivida. Entretanto, Casadei defende 
que embora o jornalismo sempre esteja “calcado 
em vozes de terceiros” (2013, p. 214), esse teor 
testemunhal foi sendo articulado de formas dife-
rentes com o passar do tempo. Isto é, se a presença 
do outro no discurso jornalístico se mantém cons-
tante (por ser constitutivo), o uso de sua fala é va-
riável. 

Nas situações de normalidade, as ditas pessoas 
comuns, sem os capitais do conhecimento e da auto-
ridade característicos das fontes oficiais e especia-
listas, não costumam ocupar posição de prestígio. 
Já nas coberturas de tragédias, vemos essas pessoas 
comuns ransformarem-se em fontes recorrentes ao 

narrarem sua experiência com o acontecimento. 
No entanto, a ascensão não significa necessaria-
mente modificação nos papéis habituais na narra-
tiva jornalística. Assim, buscamos delinear o papel 
delas nas narrativas dos telejornais da TV Globo 
a partir da identificação das funções desempenha-
das na cobertura destes três acontecimentos. Para 
isso, mapeamos todas as reportagens e entrevistas 
com veiculação de testemunhos nas primeiras 24 
horas de cada cobertura pelos telejornais da Rede 
Globo. Selecionamos duas (as que apresentaram 
maior número de testemunhos ou maior duração) 
de cada telejornal, chegando ao número total de 
29 testemunhos do caso Kiss, 13 do caso Samarco 
e 40 do caso Chapecoense. A seguir, identificamos 
as funções desempenhadas na narrativa a partir 
das dimensões verbal e visual. 

OS ACONTECIMENTOS TRÁGICOS 
E NARRATIVA EM TELEJORNALISMO

Além de ser denominado de “era das catástro-
fes” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 8), o século 
XX também foi chamado de “era da testemunha” 
(DIDI-HUBERMANN, 2012, p. 52). A primeira 
denominação faz uma referência às guerras e ge-
nocídios; a segunda, à ascensão dos sobreviventes, 
que passaram a ser ouvidos principalmente por 
meio da literatura a partir da segunda metade do 
século. Ambas continuam tendo repercussão nas 
narrativas contemporâneas e, especialmente, nas 

Os lugares concedidos aos testemunhos nas narrativas 
televisivas de tragédias. Juliana Motta,  Márcia Franz Amaral 
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narrativas jornalísticas. 
Também nos baseamos no conceito de acon-

tecimento. Por definição, “o verdadeiro aconteci-
mento não é unicamente da ordem do que ocorre, 
do que se passa ou se produz, mas também do que 
acontece a alguém” (QUERÈ, 2005, p. 61). Nesse 
sentido, as tragédias são acontecimentos por exce-
lência em virtude do seu potencial de afetação e de 
ruptura da normalidade. Como diz França (2012, 
p. 45), o “acontecimento acontece e acontece com pes-
soas e na organização da vida”. E, por isso, acres-
centamos, os acontecimentos passam a ser objeto 
de interesse do jornalismo que assume para si a 
responsabilidade de narrá-los. 

Ainda que a apuração e a reconstituição dos fa-
tos façam parte da rotina jornalística, o processo 
ganha complexidade nas tragédias.  Nesse senti-
do, o desafio é articular ações do passado, presen-
te e futuro, que coloquem “as coisas em relação 
umas com as outras em uma ordem e perspectiva” 
(MOTTA, L., 2010, p.143), estabelecendo modos 
de inteligibilidade sobre as tragédias. E o testemu-
nho, ao nosso ver, participa ativamente da configu-
ração dessa narrativa. 

Mesmo tendo em vista a perspectiva histórica 
derivada do holocausto, pela qual os sobreviventes 
“portam verdades e são tratados como porta-vo-
zes delas” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 109), 
os testemunhos adquirem outro estatuto quando 
apropriados pelo jornalismo. A partir do momento 
em que são inseridos em uma narrativa midiática, 

passam a fazer parte de textos “planejados e estra-
tégicos, frutos de processos produtivos de organi-
zações (...), que são marcados fortemente por in-
teresses econômicos, político-ideológicos, relações 
de anonimato e de regulação específicas (LEAL, 
ANTUNES, 2015, p. 217).  

É nessa narrativa configurada a partir de múlti-
plos aspectos que o testemunho é inserido. E assim 
como a fala de qualquer fonte convocada, também 
desempenham papéis e ocupam lugares predefi-
nidos pelo jornalismo. Essa organização está pre-
sente até nas coberturas de tragédias que, embora 
sejam imprevistas e regidas pela urgência, ainda 
assim são configuradas a partir de uma narrativa. 

Ponderamos também que as funções dos tes-
temunhos vão se modificando ao longo da cober-
tura de acordo com o nível de dependência que o 
jornalismo tem deles em cada fase da apuração. A 
performance dos testemunhos varia de acordo com 
a intenção da narrativa no eixo temporal da cober-
tura. Como lembra Arquembourg: 

Há o tempo de emergência de uma ocorrência e 
aquele em que as narrativas dos actores, das teste-
munhas e dos media nos dão, dele uma primeira de-
finição. Há o tempo da controvérsia, durante o qual 
os actores podem questionar as primeiras definições 
para tentarem apropriar-se do sentido do aconte-
cimento ou obrigar outros actores a desligarem-se 
desse sentido. Há o tempo de emergência das con-
sequências susceptíveis de reorientar a controvérsia. 
(ARQUEMBOURG, 2005, p. 111).  

No jornalismo diário, as fontes oficiais e espe-
cialistas costumam ter primazia de fala devido à 

Os lugares concedidos aos testemunhos nas narrativas 
televisivas de tragédias. Juliana Motta,  Márcia Franz Amaral 
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credibilidade presumida (Wolf, 2012), nas tragé-
dias, percebemos a ascensão das fontes testemu-
nhais.  Isto é, além de se manifestarem com maior 
frequência, pois o “acontecimento catastrófico 
demanda de várias fontes para reconstituir ele-
mentos do passado e do futuro” (AMARAL, 2013, 
p.183), elas também adquirem maior prestígio em 
decorrência do estatuto da testemunha. Por estar 
ancorada em uma experiência vivida, a fala da tes-
temunha instaura um “imaginário de verdade ver-
dadeira” (CHARAUDEAU, 2010, p. 22), tornan-
do o discurso credível.

Tão significativa quanto à questão da verdade, 
é a emoção presente no testemunho. Esse caráter 
emocional, seguidamente, é associado à explora-
ção do drama humano e ao sensacionalismo. En-
tretanto, como assinalam Pantti e Wahl-Jorgensen 
(2007, p.5)7   a cobertura de tragédia é “emocional 
por natureza, tanto se for focada nas emoções dos 
indivíduos diretamente afetados pelas tragédias 
como nas emoções coletivas da comunidade que 
reage às adversidades de outros como eles”. 

Além de inerente à tragédia, a emoção tende a 
ser potencializada quando a cobertura é televisiva. 
Gadret (2016, p. 69), com base em Kavka (2008), 
argumenta que a televisão comunica não só infor-
mação, mas outros aspectos capazes de intensificar 
os sentimentos. Acrescentamos que, talvez, os tes-
temunhos sejam uma das formas mais diretas de 
emocionar e sensibilizar o público. A perspectiva 
de Gadret (2016, p. 171) de que “as qualidades 

estéticas da televisão (...) acionam a emoção como 
eixo de produção de sentidos” é interessante para 
refletir sobre o potencial político do testemunho. 
Se “a televisão convida o telespectador a sentir” 
(GADRET, 2016, p.72) resta saber de que modo e 
com qual objetivo esse “sentir” é configurado. Lage 
(2016, p. 50), considera que a figura da vítima na 
televisão “é recorrente e decisiva. (...) evidencia 
uma face ambígua e até controversa: reveste-se de 
uma força potencialmente política que ora resiste 
à coisificação, ora serve a certa lógica instrumen-
talizadora do sofrimento”. Por outro lado, embora 
a vítima apareça com mais recorrência, ela só po-
derá exercer esse papel mais ativo se a narrativa 
jornalística permitir. O testemunho até pode ter 
um caráter mais reivindicador, mas a decisão final 
será sempre do jornalismo que, em última instân-
cia, é quem convoca fontes, hierarquiza posições e 
as configura narrativamente.  

AS FUNÇÕES DOS TESTEMUNHOS 
A PARTIR DE TRÊS TRAGÉDIAS 

Nosso primeiro passo analítico foi buscar no re-
positório da Rede Globo de Televisão (GloboPlay) 
todas as notícias exibidas nas primeiras 24 horas8 
das coberturas do incêndio da boate Kiss, do rom-
pimento da barragem de rejeitos da Samarco e do 
acidente aéreo com a deleção da Chapecoense. 

Os lugares concedidos aos testemunhos nas narrativas 
televisivas de tragédias. Juliana Motta,  Márcia Franz Amaral 
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Após, selecionamos apenas as inserções nas quais 
identificamos a veiculação de testemunhos, consi-
derando-os como o relato de fontes que “têm vi-
sibilidade pelo relato da sua experimentação, pois 
presenciaram o fato, participaram diretamente 
da sua causa ou sofreram as consequências dele” 
(AMARAL, 2013, p. 183). Assim, chegamos a um 
total de 122 testemunhos. Tendo em vista esse 
volume, optamos por analisar duas inserções9 de 
cada telejornal a partir do critério de maior quan-
tidade de testemunhos (no caso de reportagens) 
ou de maior duração (no caso de entrevistas). A 
partir disso, nosso corpora ficou composto por 29 
testemunhos do caso Kiss, 13 do caso Samarco e 
40 do caso Chapecoense. 

Após essa seleção, observamos as funções dos 
testemunhos a partir de dois pontos: dimensão 
verbal e dimensão visual. Assim, em nossa análi-
se da dimensão verbal, identificamos o tema da 
inserção e transcrevemos o texto que antecede o 
testemunho e o testemunho em si. Já na dimensão 
visual, observamos o enquadramento10  (planos), 
o uso de imagens (ilustra) e as características da 
testemunha (marcas de emoção) apenas durante o 
testemunho, ou seja, não consideramos a imagem 

em outros momentos da inserção. Importante sa-
lientar que todas as funções foram identificadas a 
partir das relações estabelecidas na narrativa entre 
as duas dimensões. No entanto, em alguns casos, 
o verbal é mais significativo; em outros, a imagem. 

Com base nesses procedimentos, identificamos 
6 grupos de funções que versam sobre: Atributos da 
testemunha, Irrupção do acontecimento, Impactos 
imediatos do acontecimento, Desdobramentos do 
acontecimento, Impactos emocionais e  História 
de vida das vítimas. Em cada uma delas, encontra-
mos variações chegando a um número total de 22 
subfunções, conforme detalharemos a seguir. 

A primeira função está ligada aos Atributos 
da testemunha e ocorre quando os testemunhos 
desempenham o papel de atestar a credibilidade 
do sobrevivente para testemunhar. Isso é realizado 
por meio de três subfunções: a confirmação da 
presença no acontecimento (figura1), quando a 
testemunha declara que estava no local (“Você es-
tava presente no incêndio? Tava”); a afirmação de 
localização espacial (figura 2), quando indica o 
local no qual estava como forma de provar que 
teve condições de visualizar o ocorrido (“Você está 
vendo aquela imagem? O palco tá ali iluminado e você 

Figuras 1, 2, 3 e 4: exemplos da função “Atributos da testemunha”
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estava ali perto das luzes? Isso, eu tava ali, bem na frente 
do palco, ali nas cortinas vermelhas”); demonstração 
de conhecimento do ambiente (figura 3) como 
forma de mostrar a capacidade de falar sobre o lu-
gar (“E você sempre frequentou essa boate? Já ía, já fui 
outras vezes”); e informação de contextualização 
da testemunha (figura 4), quando faz menção a 
informações complementares (“Você estava sozinha 
ou acompanhada? Com minhã irmã e minhas amigas”). 
Todas essas subfunções foram identificadas em 
entrevistas realizadas ao vivo e por telefone, por 
isso, não há imagem das testemunhas. As falas (em 
tempo real) são ilustradas com imagens gerais do 
incêndio (previamente editadas) e não “casadas” 
com o conteúdo dos testemunhos. Essa prática é 
característica das primeiras horas de cobertura ao 
vivo, quando as informações ainda são escassas e 
as imagens sobre o ocorrido são repetidas exausti-
vamente.  Apenas a subfunção “afirmação de lo-
calização espacial” faz referência direta com a fala 
ao questionar a respeito da imagem que está sendo 
exibida. 

A segunda função diz respeito à Irrupção do 
acontecimento, os testemunhos versam sobre o 
momento no qual a tragédia ocorre, a partir de cin-
co subfunções: apontamento das causas, quando 
indicam o que ocorreu e como (“Daí aquela faísca 
pegou no teto de espuma (...) quando os vocalistas vi-
ram que começou a incendiar, eles pegaram o extintor”); 
confirmação/negação de informações iniciais 
(figura 6), quando validam ou contestam questões 

já apuradas pelos jornalistas (“E o nome do grupo, 
confirmando, é Gurizada Fandangueira? Isso, inclusive 
é muito bom”); esclarecimento de questões po-
lêmicas, quando o testemunho lança luz a pontos 
controversos do caso (“Quando a gente chegou na porta, 
o segurança barrou, disse que ninguém ia sair sem pagar a 
comanda”); informação sobre “o antes” da irrup-
ção (figura 5), quando relatam fatos do período que 
antecede a tragédia (“Aí eu mandei um whatsapp pra 
diversos deles e eu disse a eles: tô muito aflito, preocupado 
com vocês.”); e ruptura da normalidade (figura 6), 
quando os testemunhos remetem à relação do pas-
sado feliz com o presente trágico (“A Chapecoense é 
o único time de Santa Catarina que foi tão longe numa 
competição e isso tava nos enchendo de orgulho e agora...”). 
As três primeiras subfunções dessa função também 
ocorreram durante entrevistas ao vivo, por telefone e 
cujas falas foram ilustradas com a repetição de ima-
gens gerais do incêndio (conforme exemplificaram as 
figuras de 1 a 3). Por isso, ressaltamos abaixo apenas 
exemplos das outras duas subfunções.

Figuras 5 e 6: exemplos da função “Irrupção do acontecimento” 

Fonte: Globoplay
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A terceira função refere-se aos Impactos ime-
diatos do acontecimento, os testemunhos de-
monstram as consequências do acontecimentos, 
por meio da subfunção urgência e desespero da 
fuga (“[respira ofegante] Fui lá pegar remédio. Uma 
coberta e subi [respira ofegante] Ai [respira e se aba-
na]... É meu filho... a coisa é feia”; “Só vi meu amigo 
me agarrando e me empurrando. Corre! Corre! Aí foi o 
tumulto. Aí o pessoal começou a ir por cima do outro”), 
como demostram os frames abaixo.

 

Figura 7 e 8: 
exemplo da função “Impactos imediatos do acontecimento”

Fonte: Globoplay

A quarta função diz respeito aos Desdobra-
mentos do acontecimento, os testemunhos cum-
prem o papel de relatar uma etapa posterior à fuga 
(figuras 9, 10, 11 e 12): o drama dos resgates 
(“De onde a gente tava, a gente conseguia visualizar uma 
turma com lanterna no alto do morro. E tem sim mais 
de cem pessoas [...] ilhadas”; “O pessoal pegou picaretas, 
pedaços de pau e ferro pra tentar abrir um buraco nessa 

parede aqui”). Nos exemplos, os testemunhos foram 
ilustrados com imagens que ressaltavam as dificul-
dades do resgate. 

Figuras 9, 10,11 e 12: 
exemplos da função “Desdobramentos do acontecimento” 

Fonte: Globoplay

Os Impactos emocionais do acontecimento 
são observados como uma quinta função, os teste-
munhos ressaltam os aspectos mais humanos da 
tragédia divididos em 10 subfunções, que ilustram: 
o sofrimento (figura 13) ao salientarem a dor da 
experiência traumática (“A Chapecoense merecer uma 
coisa dessas! Meu Deus!” “Foi assim... um inferno [...] 
as pessoas gritando, ensanguentadas”); a angústia 
pela falta de informações ao narrarem o drama 
de não saber a localização e o estado de saúde das 
vítimas (“A gente não tem informação oficializada, 
mas nos parece muito difícil que tenham sobrevivido”); 
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a incredulidade da tragédia e sobrevivência, ao 
declararem a perplexidade com o acontecimento 
(“Gente o que tá acontecendo? Parecia um filme de ter-
ror”; “Eu nem acredito, não caiu a ficha que tô viva”); 
a comoção (figura 14), ao mostrarem que a tragé-
dia atinge a todos (“Muito triste, a gente não precisa 
ser parente para se emocionar”); a solidariedade, ao 
relatarem atitudes de voluntariado como forma de 
amenizar o sofrimento do outro e de agradecimen-
to por não terem sido afetados diretamente (“Falei 
que a forma de a gente agradecer era poder tá aqui aju-
dando. A gente não tem ninguém ferido na família”); a 
indignação, ao demonstrarem a inconformidade 
com o ocorrido e a conduta dos responsáveis pelo 
caso (“Eu achei um absurdo, as pessoas morrendo e eles 
pensando no dinheiro”); a resignação ao demonstra-
rem o sentimento de impotência frente à tragédia 
(“Eu tô triste [...] mas diz que a vida continua, só o tem-
po pra amenizar um pouco”); a esperança e deses-
perança  ao expressarem a expectativa pela recu-
peração dos sobreviventes ou o desalento quanto 
a isso, (“Que Deus ilumine que nosso filho possa volta 
pra casa de novo”; “Queria ele vivo... mas acho que não 
vou conseguir não”); a superação (figura 15) apesar 
de todos os infortúnios da tragédia (“Graças a Deus 
nós conseguimos! E o reencontro? Foi só felicidade!”); e 
a manifestação das quase vítimas (figura 16) ao 
refletirem sobre a condição de que poderiam ter 
perdido a vida (“Eu agradeço a Deus por estar viva... 
porque eu só não estava no avião porque meu passapor-
te não ficou pronto”). Abaixo, destacamos apenas os 

frames que ressaltam com maior ênfase os impac-
tos emocionais. 

Figuras 13, 14, 15 e 16: 

exemplos da função “Impactos emocionais do acontecimento”

Fonte: Globoplay

Na sexta função, destacamos os testemunhos 
ligados à História de vida das vítimas, os tes-
temunhos acionados desempenham a subfunção 
de rememorar a biografia das vítimas (figura 17), 
ao relatarem suas características e trajetórias até o 
acontecimento (“Sempre teve vontade de ser jogador de 
futebol e, com muito sacrifício, chegou lá”). 

Figura 17: 

exemplo da função “História de vida das vítimas”

Fonte: Globoplay
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Ao final da análise, chegamos ao total de 22 
subfunções agrupadas em seis grupos de funções 
conforme sintetiza o quadro-resumo abaixo. 
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Salientamos que todas as funções e subfunções 
são transversalmente impactadas por outros fato-
res que permeiam o trabalho jornalístico, como 
complexidades da cobertura, urgência da transmis-
são ao vivo, adversidades para chegar ao local do 
acontecimento, dificuldade de acesso às fontes e 
localização de testemunhos, por exemplo. Todas 
essas condições de produção acabam por influen-
ciar as funções desempenhadas pelos testemunhos.

ESPECIFICIDADES DA 
IMAGEM NOS TESTEMUNHOS 

Ainda que a análise seja realizada a partir das 
duas dimensões, é relevante pontuar algumas es-
pecificidades das imagens do testemunho. Sobre 
o enquadramento, observamos a prevalência do 
plano próximo, o habitual nas sonoras em telejor-
nalismo por dar ênfase ao entrevistado. Por outro 
lado, notamos uma prática pouco comum nas co-
berturas de normalidade: o uso do close up nos mo-
mentos nos quais os entrevistados demonstraram 
maior emoção. A intenção de ressaltar esse aspec-
to fica evidente devido ao movimento óptico de 
aproximação (zoom in) realizado pelo cinegrafista, 
exatamente, no momento em que o entrevistado 
começa a chorar, a esfregar o rosto com as mãos 
e a enxugar os olhos, como demonstram os frames 
abaixo (figuras 18, 19 e 20) retirados do testemu-
nho do marido de uma das vítimas do incêndio da 
boate Kiss. 

Figuras 18, 19, 20: 

Exemplo do uso do zoom in para ressaltar emoção do testemunho

     

Fonte: Globoplay

O caso é exemplar para questionar do ponto 
de vista ético a necessidade dessa prática em uma 
cobertura de um acontecimento que – por si só – 
já é trágico e carregado de dor. É uma imagem de 
extremo sofrimento que contribui mais para a es-
petacularização do que para o acréscimo de conhe-
cimento sobre o caso. 

Também chamam atenção as características 
de quem presta testemunho. Em 65% das cenas 
que acompanham os 82 testemunhos analisados, é 
possível ver as marcas corporais da tragédia, como 
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questões de saúde (sobrevivente dá entrevista no 
leito do hospital com respirador), de esforço físico 
devido aos resgates e fugas (segurança sem camisa, 
suado e agitado) e de impactos emocionais (cho-
ro, suspiro, voz embargada ou ofegante). Isto é, as 
imagens prestam testemunho do que há de mais 
humano nas tragédias. A luta pela sobrevivênca, a 
dor e o sofrimento são estampados no corpo, “que 
é responsável tanto por carregar as marcas de quem 
‘esteve lá’ e, por isso, pode dar testemunho, quanto 
por implicar o sujeito em seu próprio depoimento, 
à maneira de uma asserção de verdade trazida na 
pele, na face, no olhar” (LAGE, 2017, p. 163). 

Sugerimos que essas características justifiquem 
o pouco uso de imagens auxiliares (“ilustras”, con-
forme jargão jornalístico) durante os testemunhos. 
A expressão de quem viveu a tragédia é tão forte 
que acaba não sendo ilustrada, por mais impres-
sionantes que sejam as imagens dos três aconte-
cimentos. As imagens foram usadas para cobrir a 
fala das testemunhas apenas nos casos de entre-
vista ao vivo por telefone, em entrevistas realiza-
das em estúdio, ao final de reportagem (prática 
comum de edição) e quando o entrevistado não 
demonstrava traços marcantes de emoção. Ainda 
que essa manifestação de emoção diga respeito à 
experiência  individual, a decisão de mostrá-la faz 
parte do repertório de valores e escolhas do jorna-
lismo. Nesse sentido, observamos uma valorização 
das testemunhas que exprimem com mais intensi-
dade o impacto emocional.

APROXIMAÇÕES E 
DISTANCIAMENTOS ENTRE AS 
COBERTURAS DOS ACONTECIMENTOS

Após a análise geral das funções dos testemu-
nhos a partir de nosso corpora, buscamos identifi-
car pontos que aproximam e distanciam as cober-
turas entre si.  Encontramos apenas uma função 
comum aos três casos: impactos emocionais. Es-
pecificamente, os testemunhos desempenharam 
as subfunções de ilustrar o sofrimento, a angústia 
pela falta de informações e a incredulidade com a 
tragédia e sobrevivência. 

Embora esse resultado não surpreenda, tendo 
em vista os aspectos desestruturadores das tragé-
dias, é interessante salientar as outras sete sub-
funções não verificadas nos três casos no início da 
cobertura. A comoção, por exemplo, foi constatada 
nos testemunhos sobre o incêndio e o acidente aé-
reo, mas não a respeito do rompimento da barra-
gem. De mesma forma, no caso Samarco também 
não ocorreram testemunhos sobre a solidariedade 
e a indignação (verificadas apenas no caso Kiss), a 
resignação, a esperança/desesperança pela recupe-
ração dos sobreviventes e a manifestação das qua-
se-vítimas (somente no caso Chapecoense). Por 
outro lado, a subfunção que remete à superação 
foi identificada exclusivamente na cobertura sobre 
o rompimento. Considerando o impacto emocio-
nal indissociável dos acontecimentos trágicos,  in-
ferimos que todas as subfunções elencadas teriam 
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potencial de ocorrerem. Por isso, sugerimos que es-
sas diferenças estejam associadas às demandas das 
coberturas e aos enfoques priorizados, isto é, aos 
papéis preconcebidos pelo jornalismo. 

Essa ideia fica mais evidente na reflexão sobre 
as especificidades de cada acontecimento. O caso 
Kiss foi o que apresentou maior variedade de pa-
péis: cinco funções do total de seis, e 17 das 22 
subfunções identificadas. Além disso, foi o único 
que apresentou todas as subfunções do grupo Atri-
butos da testemunha, Irrupção do acontecimento, 
Impactos imediatos e Desdobramentos do acon-
tecimento. Creditamos isso a fatores próprios do 
acontecimento, como a facilidade de acesso ao 
local da tragédia (região central da cidade) e ao 
fato de muitos sobreviventes terem presenciado 
a irrupção do incêndio e suas consequências. E, 
também, a fatores do próprio jornalismo, como os 
limites das condições de produção, em especial nas 
coberturas ao vivo.  Nas primeiras horas de trans-
missão, quando as autoridades responsáveis pela 
investigação estavam envolvidas com o resgate dos 
corpos e a apuração, foram os testemunhos dos so-
breviventes que apontaram causas, confirmaram/
negaram informações e esclareceram questões po-
lêmicas, por exemplo. Eles desempenharam papéis, 
normalmente, exercidos pelas fontes oficiais. Isto 
é, por uma necessidade, o jornalismo permitiu que 
as funções excedessem as esperadas.   

Já a cobertura do rompimento da barragem foi 
o caso no qual verificamos menos funções (três) 

e subfunções (seis) desempenhadas pelos testemu-
nhos. Ainda que se pese o número reduzido de so-
breviventes que possam ter visto o exato momento 
da irrupção do acontecimento e a dificuldades de 
chegar ao local, os relatos testemunhais ficaram 
restritos às funções de Impactos imediatos, Des-
dobramentos do acontecimento e aos Impactos 
emocionais. Os testemunhos relataram, essencial-
mente, o desespero da fuga e a urgência em eva-
cuar áreas possíveis de serem inundadas, o drama 
dos resgates de pessoas em áreas de difícil acesso e 
ilustraram o sofrimento pelos desaparecidos, a an-
gústia pela falta de informações e a incredulidade 
da tragédia e sobrevivência. Em nenhum momento 
verificou-se  um testemunho que contribuísse com 
informações sobre o “antes” do acontecimento ou 
que manifestasse indignação, o que chama atenção 
tendo em vista o contexto de outros rompimen-
tos ja ocorridos em Minas Gerais. Também é de se 
registrar que foi o caso com a menor quantidade 
de testemunhos veiculados no corpus escolhidos 
para análise: apenas 13. Relacionando com os de-
mais casos, foram exibidos 29 testemunhos sobre 
o incêndio e 40 sobre o acidente aéreo. Também 
salientamos a repetição das sonoras. Um mesmo 
testemunho foi usado três vezes em telejornais 
diferentes e a mesma sobrevivente entrevistada, 
ao vivo, por duas vezes. Isso também ocorreu nos 
outros casos; porém, em um universo reduzido 
de testemunhos, é provável que essa prática não 
só influencie nas funções desempenhadas, como 
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também deponha sobre as escolhas jornalísticas e 
a importância destinada ao caso. Se nas primei-
ras horas após o acontecimento, a dificuldade de 
chegar ao local pode ter prejudicado a localização 
de testemunhas, esse fator deixou, aparentemente, 
de ser um complicador nas horas seguintes. Ainda 
no dia do rompimento, o Jornal da Globo11 já re-
alizava entradas ao vivo do ginásio onde estavam 
sendo acolhidas as pessoas afetadas pela tragédia. 
Por isso, consideramos que entrevistar poucas pes-
soas e repetir essas sonoras representa uma escolha 
da cobertura.

Assim como no caso da Samarco, os testemu-
nhos sobre o acidente aéreo também desempe-
nharam três funções, porém um maior número de 
subfunções: nove. A função Irrupção do aconteci-
mento ocorreu nos testemunhos que demonstra-
ram a ruptura da normalidade, ao expressarem o 
passado de ascensão e vitórias do time em relação 
ao presente trágico. A função História de vida das 
vítimas ocorreu apenas neste caso, no qual as ví-
timas eram pessoas com reconhecimento público 
e famosas no esporte. Além disso, foi a cobertura 
com maior enfoque na função Impactos emocio-
nais, à medida em que os testemunhos exerceram 
sete subfunções. Sem sobreviventes nas primeiras 
24 horas (devido ao grave estado de saúde), o foco 
dos testemunhos foi, essencialmente, emocional. 
Entre as subfunções, a mais destacada foi o so-
frimento exercida não só pelos familiares, mas (e 
principalmente) pelos moradores de Chapecó, que 

exprimiram o sofrimento como se tivessem perdi-
do alguém da família.  

Ainda que outros aspectos da narrativa preci-
sem ser analisados, podemos dizer que a fala das 
vítimas pode desempenhar um papel central na 
configuração das tragédias, se o jornalismo assim 
o quiser. Por enquanto, nossa análise demonstrou 
que o testemunho só excede a sua função mais 
clássica de ilustrar emoções quando as limitações 
do jornalismo emergem. Assim, a ascensão do tes-
temunho parece ser uma forma de contornar as 
dificuldades das condições de produção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O QUE PENSAR PARA ALÉM 
DAS FUNÇÕES DOS TESTEMUNHOS 

Após a identificação das funções dos testemu-
nhos nos três acontecimentos, é necessário pensar 
para além de uma taxonomia. Quais questões as 
funções nos apontam sobre as coberturas de tragé-
dia e as práticas em telejornalismo? Mais do que 
as semelhanças, as distinções entre os casos mos-
traram-nos não só o quanto as tragédias podem ser 
configuradas de maneiras diversas, como também 
o quanto os testemunhos podem desempenhar pa-
péis diferentes. No caso Kiss, eles não ficaram res-
tritos ao sofrimento; indicaram causas, apontaram 
questões controversas e e questionaram responsa-
bilidades. No caso Samarco, o foco destinado aos 
testemunhos foi o aspecto sensacional da fuga e o 
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sofrimento pelos desaparecidos. Já no caso Chape-
coense, o relato testemunhal teve, essencialmen-
te, um apelo emocional da dor de uma cidade que 
perdia seus heróis. Assim, o testemunho, além do 
acionamento da emoção, não tem um papel fixo, 
mas é reconfigurado de acordo com as limitações 
da cobertura em cada caso. 

E as imagens participaram dessa configuração 
do sofrimento. O choro descontrolado e o deses-
pero da pessoa que se desestrutura no vídeo são 
reais e legítimos do ponto de vista da experiência 
pessoal, mas a decisão de como mostrar diz muito 
das escolhas do telejornalismo. 

Apesar disso, consideramos que o testemunho 
pode ir além da emoção e do relato da experiência 
pessoal- ainda que esses aspectos sejam necessários 
na cobertura de tragédias. Se considerado a partir 
do seu potencial político, o testemunho “poderia 
colaborar com a configuração de uma questão pú-
blica” (AMARAL; MOTTA, 2017) ao questionar 
as vulnerabilidades, riscos e responsabilizações 
presentes em qualquer acontecimento trágico. Por 
outro, a análise deixou claro o quanto a permissão 
para desempenhar essas outras funções ainda está 
atrelada às limitações e condições de produção ad-
versas das lógicas jornalísticas, ou seja, o jornalis-
mo concede, quando precisa. 
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1. Doutoranda e Mestre (2016) pelo Programa de Pós-gra-
duação em Comunicação Midiática da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), bolsista Capes. E-mail: <ju.mot-
ta17@gmail.com>
  
2. Professora associada do curso de Comunicação Social - 
Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação da Universida-
de Federal de Santa Maria. E-mail: <marciafranz.amaral@ 
gmail.com>.  
  
3. O incêndio, ocorrido na madrugada de 27 de janeiro de 
2013, em Santa Maria (RS), teve início com um show piro-
técnico realizado durante a apresentação de uma banda. O 
sinalizador liberou uma faísca que atingiu o teto de espuma.  
A maior parte das mortes foi causada pela inalação da fu-
maça tóxica. 

4. O rompimento da Barragem do Fundão, de propriedade 
da mineradora Samarco, ocorreu na tarde do dia 5 de no-
vembro de 2015. Uma das estimativas é de que 62 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos de minério tenham sido despe-
jados na natureza. Além dos prejuízos ambientais, a “onda” 
destruiu a localidade de Bento Rodrigues (Mariana/MG) e 
provocou a morte de 19 pessoas.
  
5. A aeronave que transportava a delegação da Associação 
Chapecoense de Futebol caiu, na madrugada do dia 29 de 
novembro de 2016, próximo ao aeroporto de Medellín, na 
Colômbia. Segundo as investigações, o piloto da empresa 
boliviana LaMia não fez uma parada para reabastecimento, 
o que provocou a queda do avião por falta de combustível. 
Das 77 pessoas que estavam no avião, apenas seis sobrevi-
veram. 

6. Neste trabalho optamos por chamá-los de tragédias, pois 
foi esse termo utilizado pelas coberturas jornalísticas da 
Rede Globo de Televisão, nosso objeto de análise. Ainda que 
os casos passem a ser nomeados de outras formas à medida 
que a apuração avança, “tragédia” é palavra recorrente nas 
primeiras 24 horas de cobertura. 

7. Tradução nossa: “Disaster coverage is emotional by natu-
re, whether it focuses on the emotions of individuals directly 
affected by the tragic events or the collective emotions of 
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the larger community reacting to the misfortunes of others 
like them”.

8. Definimos como marco inicial para a nossa busca o pri-
meiro “programa jornalístico” (segundo categorização do re-
positório GloboPlay) a abordar o caso a partir do horário de 
irrupção de cada acontecimento. Como o incêndio da boate 
Kiss ocorreu em um domingo, incluímos o programa Espor-
te Espetacular, pois, apesar de estar na categoria “esporte”, 
o programa foi transformado em jornalístico e deu início à 
cobertura ao vivo do caso. Com isso, o corpus ficou compos-
to assim: caso Kiss (Esporte Espetacular, Fantástico e Bom 
dia Brasil); caso Samarco (Jornal Nacional, Jornal da Globo, 
Hora Um, Bom dia Brasil, Jornal Hoje); Caso Chapecoense 
(Hora Um, Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, 
Jornal da Globo). 
  
9. Utilizamos o termo “inserção” para fazer referência a 
qualquer formato telejornalístico com a veiculação de teste-
munho, seja reportagem ou entrevista (ao vivo, em estúdio, 
gravada).  
 
10. Existem diferentes classificações de enquadramentos. 
Neste trabalho, utilizaremos a de Hernandes (2006) que 
considera: plano geral (mostra todo o ambiente), plano de 
conjunto (mostra a pessoa de corpo inteiro), plano ameri-
cano (mostra a pessoa do joelho para cima), plano médio 
(mostra a pessoa da cintura para cima), plano próximo 
(mostra a pessoa do peito para cima), e close-up (mostra 
o rosto).

11. A entrada ao vivo direto do ginásio está disponível no 
link: < https://globoplay.globo.com/v/4589596/programa/>   
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Narrativas testemunhais nas organizações: 
um estudo sobre os discursos de reparação 
da Fundação Renova no caso do rompimento 
da barragem de Mariana (MG)
Jeane Moreira1

RESUMO

Este artigo tem objetivo de refletir sobre narrativas testemunhais nas organizações, a partir da análise da campa-
nha Histórias no Caminho da Reparação (2017), da Fundação Renova, responsável por recuperar os danos causados 
pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco S.A. As histórias de vida compartilhadas por ela são 
de pessoas que foram atingidas por esse incidente, ocorrido em Mariana (MG), em 2015, e que estão no centro do pro-
cesso de recuperação social, ambiental e econômica. Por meio dessas narrativas, a Renova tenta intervir na construção 
de memórias sobre o acontecimento, produzindo e fazendo circular relatos testemunhais dos atingidos sobre o que ela 
tem feito para reparar os danos causados pelo incidente, além do processo de superação vivido por eles com o auxílio 
da organização. Conceitos como testemunho (PIERRON, 2010), memória (HALBWACKS, 1990, 2004; NORA, 1993; 
POLLAK, 1992) e storytelling no contexto das organizações (FOG; BUDTZ; YAKABOYLU, 2005) assumem relevân-
cia dentro dessa discussão.

Palavras-chave: Storytelling. Testemunho. Memória. Mineração. Narrativas organizacionais.
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INTRODUÇÃO

Cinco de novembro de 2015. Essa é uma data 
que entrou para a história e que vai perdurar na 
memória dos brasileiros. Neste dia, a barragem de 
rejeitos de minério Fundão, controlada pela da mi-
neradora Samarco S.A.2 , se rompeu em Mariana 
(MG). Um volume de 43,7 milhões de m³ de lama 
vazou, avançando por comunidades, arrastando 
pessoas, casas, plantações, escolas, igrejas, paisa-
gens e tudo mais que estava pela frente. No total, 
39 municípios foram afetados, sendo que os po-
voados de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
Gesteira foram os mais prejudicados. Esses foram 
praticamente todos varridos pela lama, que tam-
bém atravessou o estado Minas Gerais, invadiu o 
Rio Doce e chegou ao mar do Espírito Santo. Es-
tima-se que mais de 500 pessoas foram afetadas 
direta e indiretamente, 19 morreram e diversos da-
nos foram causados ao meio ambiente. 

Mesmo se passando mais de três anos após o 
rompimento, há muitas negligências, entre elas, 
atingidos sem receber indenizações, atrasos em 
obras e falta de respostas, como denunciam diver-
sas matérias na mídia. A entidade responsável pela 
mobilização para a reparação dos danos causados 
pelo rompimento é a Fundação Renova3 , fundada 
em 30 de junho de 2016. A organização afirma 
que atua por meio de 42 programas4 que englo-
bam, por exemplo, as indenizações, a reconstrução 
das comunidades, a garantia de educação e saúde 

aos atingidos e a recuperação ambiental. 
A Renova busca dar forte visibilidade, por meio 

de variadas estratégias de comunicação, ao traba-
lho que tem realizado nas regiões atingidas. Uma 
delas é a série de storytelling audiovisuais Histórias 
no Caminho da Reparação, que foi lançada em se-
tembro de 2018. Até o fechamento deste artigo 
(julho/2019) já haviam sido divulgados oito epi-
sódios nos perfis da organização nas redes sociais 
Facebook e YouTube e no site da empresa. Em cada 
episódio, uma pessoa que foi atingida dá o seu 
relato, por meio de uma narrativa marcadamente 
memorialística e testemunhal, sobre o ocorrido e a 
respeito do processo de reparação. Essa campanha 
é objeto de análise deste artigo. 

Em termos do constructo teórico do estudo, 
abordamos conceitos sobre as memórias individual 
e coletiva, questões que atravessam a construção 
da memória e sua relação com o esquecimento 
(HALBWACKS, 1990; NORA, 1993; POLLAK, 
1992). Também trabalhamos a noção de testemu-
nho, suas fragilidades e características (PIERRON, 
2010). A respeito da concepção de narrativas no 
contexto organizacional, discorremos sobre como 
as organizações têm apostado no storytelling com 
diversos objetivos, entre eles, para a construção 
de suas imagens institucionais (FOG; BUDTZ; 
YAKABOYLU, 2005). Falamos ainda sobre como 
a contação de histórias é um processo relacional, 
que depende sempre do outro e sobre as disputas 
de sentidos (ARFUCH, 2010; PINTO, 2008).  
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Tais reflexões nos ajudaram na tentativa de res-
ponder à pergunta que guia este artigo: que estra-
tégias narrativas os vídeos de storytelling da Renova 
mobilizam para, se valendo de elementos de me-
mória e de testemunho, firmar discursos de repara-
ção e superação dos atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão? Em relação a análise dos oi-
tos vídeos, que retratam questões sobre esse acon-
tecimento que entrou para a história e memória do 
país, utilizamos três categorias: indícios de memória; 
modos de presença do testemunho e reparação. Em todos 
os filmes, elas foram identificadas, mas a que é pre-
sente com mais intensidade é a da reparação, uma 
vez que os vídeos são produzidos e editados pela 
organização responsável por esse processo. 

Por meio desses relatos, a Renova busca intervir 
na construção da memória sobre o rompimento, 
fazendo circular relatos testemunhais dos atingi-
dos sobre o que ela tem feito para reparar os danos 
causados pelo incidente, além do processo de su-
peração vivido por eles com o auxílio da organiza-
ção. Mas há várias outras forças, com as da grande 
impressa e de veículos locais, que também podem 
influenciar na construção da memória, que entra 
em disputa, como vamos ver ao longo deste texto.  

MEMÓRIA E TESTEMUNHO 
NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

Contar histórias significa, de algum modo, re-
alizar um exercício memorialístico. Ao narrar um 

acontecimento que vivenciou, o sujeito visita o 
passado e emite aquilo que lembra no presente. 
Mais ainda, no presente, o que ele se recorda aca-
ba por, de algum modo, sendo submetido a uma 
negociação com outros que também lembram. O 
que significa dizer que a memória individual resul-
ta, também, da memória coletiva (HALBWACHS, 
1990). Nesse sentido, é possível afirmar que o fato 
lembrado e relatado sempre vai ser diferente do 
fato vivido, pois muitos elementos do ocorrido são 
esquecidos e ressignificados no tempo atual. Essa 
perspectiva nos leva a crer que o passado nunca 
está concluído e a memória não é estática, mas 
sim um fenômeno “[...] construído coletivamente 
e submetido a flutuações, transformações, mudan-
ças constantes [...]” (POLLAK, 1992, p. 201). 

Ainda de acordo com o autor, “[...] o que a me-
mória individual grava, recalca, exclui, relembra, 
é evidentemente o resultado de um verdadeiro 
trabalho de organização [...]” (POLLAK, 1992, 
p. 204). Depende de como os indivíduos organi-
zam as lembranças, na qual nem tudo fica guarda-
do e registrado. O historiador francês Pierre Nora 
(1993) compactua dessa linha de pensamento de 
Pollak (1992). Ele acredita que a memória é viva, 
fluída, aberta a evolução e à dialética da lembran-
ça e do esquecimento. A contação de histórias é, 
nesse sentido, estruturada a partir de memórias 
seletivas.

Geralmente, memorizamos, de modo mais in-
tenso, o que nos emociona, o que envolve afetos, 
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o que nos passa um valor. Além disso, para que a 
memória de um acontecimento se mantenha viva 
para um sujeito é necessário que ele esteja inseri-
do e habitado em grupos de referência, como, por 
exemplo, família e amigos, que conversem sobre o 
fato ocorrido (HALBWACHS, 1990). Se ele perde 
o vínculo com essas pessoas, consequentemente, 
as memórias dos momentos que viveram juntos 
são mais passíveis de caírem no esquecimento. Isso 
ocorre pois, de acordo com Halbwachs (1990), ra-
ramente estamos sós, sempre temos um pouco dos 
outros em nós mesmos. 

Nesse contexto, é importante destacar que, 
além de as narrativas vivenciais serem, ao seu 
modo, de natureza memorialística, elas também 
alimentam o repertório da memória coletiva 
(BRUCK; ANTUNES, 2017). O que pode contri-
buir com esse processo de memorização é o fato de 
que as histórias contadas sempre contêm os três 
ou pelo menos um dos elementos principais que, 
de acordo com Pollak (1992), constituem a memó-
ria: personagens, acontecimentos e lugares. Muitas 
pessoas guardam lembranças de personagens que 
eles só conheceram por meio das histórias e relatos 
de testemunhos – o que reforça a importância do 
outro nesse processo de lembrar e esquecer, como 
foi destacado por Halbwacks (1990). 

Os depoimentos da campanha Histórias no Ca-
minho da Reparação são marcados por acionamentos 
memorialísticos. Além disso, eles são compostos 
pelos três elementos que constituem a memória, 

segundo Pollak (1992). As pessoas, que são os 
atingidos, os lugares, os locais afetados pela lama, 
e os acontecimentos, o rompimento da barragem 
e o processo de reparação. Os vídeos mesclam o 
passado-presente-futuro e mostram, por sua vez, 
como a memória, assim como o esquecimento, 
pode ser negociada, e é perpassada de interesses, 
disputas (HALBWACHS,1990). Os atingidos pela 
barragem estão inseridos em grupos de referência, 
onde, provavelmente, o acontecimento do rompi-
mento não será esquecido, mas ele pode ser res-
significado. A Renova tenta fazer da ruptura algo 
positivo, novo, melhor, por meio de relatos teste-
munhais que abordam o processo de reparação. 

De acordo com Halbwacks (1990), só é possí-
vel fazer com que um fato se perpetue e se torne 
memória de um grupo de pessoas por meio de tes-
temunhos. Fazemos apelos a eles “[...] para forta-
lecer ou debilitar, mas também para completar o 
que sabemos de um evento do qual já estamos in-
formados de alguma forma [...]” (HALBWACHS, 
1990, p. 25).  Entretanto, para que a nossa me-
mória se beneficie da dos outros, além da presença 
de testemunhos, “é preciso também que ela não 
tenha deixado de concordar com suas memórias e 
que haja suficientes pontos de contato entre ela e 
as outras para que a lembrança que os outros nos 
trazem possa ser reconstruída sobre uma base co-
mum.” (HALBWACHS, 2004, p. 12).

Para Pierron (2010) “o testemunho está em 
toda parte, mas em toda parte ele é suspeito” (p. 
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11), pois diversas questões atravessam a ação de 
testemunhar, como interesses, subjetividades, po-
der, emoção, segredos, e afastam o relato da verda-
de. “Não só o testemunho carece de provas como 
ainda a testemunha pode se enganar sem que 
sequer queira enganar. De fato, há uma tentação 
para a testemunha de embelezar a realidade, ou 
pelo menos apresentá-la sob uma luz favorável 
[...]” (PIERRON, 2010, p. 13). Essas tentações 
podem aproximar mais o testemunho pelo gosto 
da estética do que pelo da ética.  

Além disso, o testemunho é performativo. Isso 
sugere uma posição de um sujeito que fala como 
um sujeito que age, pois ele utiliza a força expres-
siva e figurativa da linguagem com o objetivo de 
manter e dar mais veracidade a sua palavra. Pier-
ron (2010) ressalta algumas expressões utilizadas 
pelo testemunho que o atesta, como eu estava lá e eu 
garanto, acredite em mim. Desse modo, ele busca cha-
mar atenção para a autenticidade e fidelidade em 
seu dizer. No entanto, essa fidelidade não constitui 
toda a verdade do testemunho, uma vez que ele 
pode, por exemplo, mentir e omitir informações.  

O testemunho perturba igualmente a relação entre 
a palavra e a coisa. Designa um algo ou alguém que 
não está imediatamente lá, mas para cuja presença 
ele contribui. O dizer do testemunho pode ser verí-
dico, não é verificável. Fornece uma verdade que não 
é da ordem da verificação, mas que tem pretensões 
à verdade, digamos à veracidade. O testemunho traz 
uma certeza, mesmo que não esteja certo. Mistério 
do testemunho, portanto, que provoca um mal-estar 
nas relações entre a linguagem e a realidade. Inter-

roga a capacidade da linguagem de fazer referência, 
colocando em crise sua força de designação. (PIER-
RON, 2010, p. 40). 

Uma das fragilidades do testemunho provém 
do fato de ele ser relacional, pois não há testemu-
nho sem diálogo. “O testemunho é também um 
testemunho diante e para os outros. Este último 
aspecto, ligado à intersubjetividade, acentua a re-
cepção e a interpretação do testemunho. Este deve 
ser criticado, interpretado e discutido por aqueles 
que o recebem.” (PIERRON, 2010, p. 19). Ele de-
pende do entendimento e, mais ainda, da compre-
ensão e acolhimento do outro. Entretanto, alguns 
testemunhos podem não ser compreendidos ou 
nem sequer serem ouvidos. 

No que interessa mais de perto a este artigo, 
consideramos que a noção de testemunho reves-
te-se de efetiva importância em função de que os 
vídeos da Fundação Renova configuram-se também 
como narrativas de cunho testemunhal. Pode-se 
citar a princípio, como exemplo, o testemunho 
de Romeu. Ele mora em Paracatu de Baixo, sub-
distrito de Monsenhor Horta (MG), e conta que 
viu sua casa sendo destruída pela lama. Depois do 
rompimento, ele se tornou membro da comissão 
que representa a comunidade. No vídeo, Romeu 
destaca que a Fundação Renova fez vários esboços 
do projeto de reconstrução da comunidade até 
chegar a um resultado que agradou a população. 
Ou seja, ele busca reforçar que a organização está 
disposta a ouvir os atingidos. Romeu também se 
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mostra aparentemente satisfeito com o local onde 
será construída a sua nova casa.  

Retomando nesse sentido o pensamento de 
Pierron (2010), cabe observar que o testemunho 
busca selar com o selo de confiabilidade o seu 
discurso. Além disso, vale ressaltar que não há re-
presentação testemunhal sem encenação teatral. 
Ele encena para construir uma trama sensível que 
permite a figuração do justo e do bem5. “Figura 
intermediária, o testemunho é uma passagem. Sig-
no do bem ao qual ele acena, tal é a testemunha. 
Ela é então o acesso sensível e figurante, abrindo 
para um transcendental, pensado não mais na lin-
guagem da fundação, mas na da atestação.” (PIER-
RON, 2010, p. 272). 

NARRATIVAS TESTEMUNHAIS 
NAS ORGANIZAÇÕES

Na contemporaneidade, cada vez mais orga-
nizações estão investindo na milenar prática de 
contar histórias. Por meio de narrativas, principal-
mente vivenciais, elas buscam propagar discursos 
repletos de valores, que podem agregar às suas ima-
gens institucionais. Elas também contam histórias 
para gerar engajamento, vender produtos ou servi-
ços, motivar equipes e até mesmo para comunicar 
o andamento de projetos e serviços, assim como 
tem feito a Fundação Renova. 

Segundo Fog, Budtz e Yakaboylu (2005), as 
organizações contemporâneas, ao usarem o story-

telling, se assemelham as tribos antigas que utili-
zavam as histórias para construir a identidade 
daquela comunidade, compartilhando valores e 
limites que ajudavam a estabelecer a reputação 
entre as tribos rivais. Nesse sentido, “[...] as his-
tórias que circulam dentro e ao redor da organiza-
ção constituem um quadro da cultura e de valores 
da empresa, revelando heróis e inimigos, pontos 
bons e ruins, tanto para funcionários quanto para 
clientes [...] (FOG; BUDTZ; YAKABOYLU, 2005, 
p. 16, tradução nossa)6. De acordo com os auto-
res, ao publicizar as narrativas, a organização de-
fine quem ela é e o que ela representa. “E assim 
como os anciãos das tribos antigas, os líderes das 
empresas de hoje se distinguem por serem bons 
contadores de histórias; vozes que os funcionários 
ouvem, se inspiram e respeitam.” (FOG; BUDTZ; 
YAKABOYLU, 2005, p. 16, tradução nossa)7. 

Tendo em vista tais percepções, as organiza-
ções, geralmente, escolhem minuciosamente as 
histórias de vida a serem publicizadas. Além dis-
so, parecem tentar manipular, com base em seus 
interesses, o que será revelado, podendo ocorrer 
silenciamentos, enquadramentos ideológicos e se-
leção de acontecimentos. Esse jogo de interesses 
acontece, por exemplo, quando é narrado o pro-
cesso de reparação realizado pela Fundação Renova. 
Ao divulgar as narrativas sobre esse incidente, ela, 
por sua vez, pode omitir alguns acontecimentos e 
dar destaques a outros. Desse modo, ela tenta in-
fluenciar as lembranças que as pessoas têm sobre o 
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incidente do rompimento.
Entretanto, podemos afirmar que o storytelling é 

um processo dialógico em que os sentidos das nar-
rativas só ganham forma na relação com o outro, 
que está inserido em um tempo e carrega consigo 
histórias e subjetividades. As histórias são vivas e 
abertas a significações, por isso, os interlocutores 
podem ter interpretações completamente diferen-
tes do que foi imaginado no momento da produ-
ção. Trata-se de um processo relacional (ARFUCH, 
2010). Os sentidos produzidos podem ir além do 
que as organizações pretendiam comunicar, uma 
vez que os discursos reverberam e se desdobram. 

Esse contexto reforça a ideia de que não é possí-
vel contar uma história e dá-la como entendida ou 
absorvida pelos destinatários/interlocutores. Tam-
bém não é possível controlar como e o que o ou-
tro vai entender ou mesmo lembrar da história. As 
disputas de sentido que perpassam a comunicação 
evidenciam, dessa forma, que “[...] não há garan-
tias na produção da mensagem, não há garantias 
na mensagem, não há garantias na sua recepção 
[...]” (PINTO, 2008, p. 86). 

O que queremos refletir a partir dessas teorias é 
que, mesmo a Fundação Renova investindo em dis-
cursos sobre a reparação, os vídeos podem passar 
outras perspectivas. A circulação foge ao controle 
da organização. Os interlocutores podem ter inter-
pretações que a organização não planejou ou ima-
ginou. A partir dessa perspectiva, podemos afirmar, 
portanto, que a comunicação é sempre “tentativa” 

(BRAGA, 2010). Os resultados são sempre proba-
lísticos, “[...] qualquer que seja o critério adotado 
para considerar o sucesso da interação. O ‘tenta-
tivo’ corresponde, também, a algum grau de im-
precisão (incerteza, multivocidade) em todos os 
passos do processo.” (BRAGA, 2010, p. 66). Há a 
tentativa do enunciador em comunicar aquilo que 
pretende e há a do interlocutor em interpretar a 
mensagem em coerência com a emissão. 

AS HISTÓRIAS NO 
CAMINHO DA REPARAÇÃO

Mesmo se passando mais de três anos após o 
rompimento, é recorrente encontrar matérias8 na 
mídia que apontam as negligências da Fundação Re-
nova. No jornal A Sirene9, por exemplo, há vários 
relatos de moradores afirmando que ainda não re-
ceberam a verba indenizatória. No próprio site da 
fundação10, está disponível a informação de que, 
das 882 famílias cadastradas em Mariana (MG), 
212 iniciaram as negociações com o Programa de 
Indenização Mediada (PIM) e apenas 22 negocia-
ções foram concluídas. Além disso, em Bento Ro-
drigues (MG), primeira comunidade atingida, as 
casas deveriam estar prontas desde março de 2019, 
mas só vão começar a ser construídas em julho, 
quatro meses depois que deveriam estar sendo en-
tregues às famílias11. Em Gesteira (MG), adquiri-
ram o terreno, porém ainda não fizeram o projeto 
do desenho urbanístico12.
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Enquanto isso, a organização investe em estra-
tégias de storytelling, recorrendo ao testemunho de 
alguns atingidos para divulgar informações sobre 
a sua atuação nas áreas afetadas pelo rompimento 
da barragem.  Ao descrever em seu site a campanha 
Histórias no Caminho da Reparação, a Renova afirma 
que ela foi desenvolvida buscando alternar os lu-
gares de fala e de escuta, observando-se o percurso 
da reparação. Os vídeos apresentados seriam um 
convite para ouvir “[...] as diversas narrativas de 
pessoas que existem – e resistem – no centro do 
processo de recuperação social, ambiental e econô-
mica desde Mariana até a foz do rio Doce” (FUN-
DAÇÃO RENOVA, 2019, online13).

Entretanto, como é de interesse da organiza-
ção mostrar suas ações e projetos, a fundação se-
lecionou atingidos que, articulando memórias de 
passados remoto e recente, abordam a destruição 
causada pelo rompimento, mas destacam, princi-
palmente, o processo de superação vivido por eles, 
sempre com o apoio da Renova. Além disso, a maio-
ria dos relatos testemunhais diz respeito ao âmbi-
to privado. Os atingidos narram as melhorias que 
estão tendo em sua vida pessoal e, muitas vezes, 
sequer se referem às dificuldades e desafios que o 
grupo está experimentando desde o rompimento. 
Contam sobre a casa nova que está sendo cons-
truída, o auxílio financeiro que estão recebendo, 
os cursos que estão sendo fornecidos, entre outras 
ações. Essa perspectiva, por sua vez, reforça a in-
tenção da organização em selecionar pessoas espe-

cíficas para falar sobre um acontecimento que é 
muito mais social do que individual. Além disso, 
escapar ao coletivo sugere uma estratégia conve-
niente para a fundação, pois nesse espaço a memó-
ria é muito mais reivindicativa e de denúncia. 

 Por isso mesmo, os relatos se mostram repletos 
de intencionalidades e interesses. Por meio dessas 
histórias, a Renova tenta fazer da ruptura, que foi o 
rompimento da barragem, um momento novo, de 
reconstrução, buscando transmitir a ideia de que 
os atingidos poderão ter um futuro melhor. Porém, 
a maioria dos depoimentos nos vídeos está no âm-
bito do futuro - da promessa. Em alguns vídeos, 
são exibidas maquetes arquitetônicas, áreas onde 
serão construídas algumas estruturas que foram 
destruídas, funcionários em tratores preparando os 
terrenos para receberem as construções, entre ou-
tras imagens que comprovam que, mesmo depois 
de três anos e sete meses do rompimento, poucas 
ações foram concluídas. 

Na análise dos oito storytelling audiovisuais da 
Fundação Renova, pudemos observar elementos que 
estão fortemente presentes em todos eles. A partir 
desse levantamento, chegamos a três categorias, 
que foram utilizadas para o estudo. São elas: in-
dícios de memória, que indicam lembranças de fa-
tos que os atingidos viveram no passado; modos de 
presença do testemunho, como a narrativa se vale do 
testemunho e de expressões que têm o objetivo de 
atestar os relatos; e reparação, trechos nos quais os 
moradores destacam o processo de reparação. Em 
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todos os vídeos foram identificadas as três catego-

rias, mas a que é presente com mais intensidade 

em todos é a da reparação. 

Um deles aborda a história de Leonídio Ansel-

mo, que mora em Ipabinha, distrito de Santana 

do Paraíso (MG). De sua chácara, onde vive desde 

a década de 1970, ele viu o rio Doce transbordar 

com a lama e atingir toda a sua plantação. Ele res-

salta que recebe o Auxílio Financeiro Emergencial 

(AFE), que é pago mensalmente pela Fundação Re-

nova para as pessoas que sofreram impacto dire-

to na sua atividade econômica ou produtiva em 

função do rompimento. “Muito bem. Para nós 

aqui, a gente não poderia queixar, pois a gente não 

esperava nem isso” (HISTÓRIAS..., LEONÍDIO, 

201814). Ao longo do vídeo, ele mostra a reforma 

que está fazendo em sua casa, com o auxílio recebi-

do pela fundação. Outra questão abordada em sua 

fala é o abastecimento com caminhão-pipa que a 

sua comunidade tem recebido. Essa é uma medida 

provisória adotada pela Renova para garantir água 

limpa e tratada até a conclusão dos estudos que 

indicarão quais ações serão implementadas para 

solucionar o abastecimento de água na região. 

Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita Du-

rão (MG), onde Zezinho Café, um dos protagonis-

tas das histórias divulgadas pela fundação, criou 

os seus cinco filhos, foi totalmente destruída pela 

lama. Ele relata como foi difícil ver a sua casa e a 

sua horta sendo cobertas pelos rejeitos de minério, 

mas não perdeu as esperanças de superar o rompi-

mento e reconstruir a sua vida. 

Um outro detalhe é que depois que aconteceu não 
adianta lamentar. Você lamenta, fica com raiva, com 
raiva, com raiva, mas tem hora que você tem que 
parar e pensar bem e falar: ô, já aconteceu. Deus 
deu-nos uma segunda chance de sobreviver. Então, 
vamos agarrar essa chance e vamos tentar sobrevi-
ver. (HISTÓRIAS..., ZEZINHO, 201815).

Zezinho Café também afirma que ajudou a fun-

dação a encontrar o terreno onde será erguida a 

nova comunidade. Mostra a planta arquitetônica e 

conta que está animado com a construção da casa, 

no local onde ele escolheu. No vídeo são exibidas 

imagens de um trator trabalhando na área onde 

ficará localizado Bento Rodrigues, uma estratégia 

da empresa para mostrar que já está atuando no 

processo de reparação e reconstrução. Mas, como 

ressaltamos, as casas já eram para ter sido entre-

gues aos seus moradores no início de 2019. 

Outro depoimento é o de Keyla dos Santos. 

Também moradora de Bento Rodrigues, ela perdeu 

a casa e a fábrica onde produzia geleias de pimen-

ta biquinho, uma importante atividade econômica 

da região. Ela afirma que o rompimento é sempre 

pauta de suas conversas na comunidade e que ele 
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nunca será esquecido. Esse processo de estar inse-

rida em grupos de referência que conversem sobre 
o acontecimento é essencial para manter uma me-
mória viva, como propõe Halbwacks (1990).

Sei que a gente não consegue esquecer. O que mais 
sai nas nossas conversas é que o que aconteceu com 
a gente. Acho que é uma coisa que ficou e vai ficar 
marcada para o resto da vida. [...] Nunca perdemos 
as esperanças de ter um novo Bento, né? Mas eu 
acho que a esperança ficou mais forte quando a 
gente viu que começaram as obras aqui na lavoura. 
Para mim está um sonho, né? Agora, um sonho que 
vai virar realidade quando eu estiver morando nele. 
(HISTÓRIAS..., KEYLA, 201916).

Além de ressaltar como está entusiasmada ao 
ver as obras de reconstrução de Bento Rodrigues 
em andamento, onde ela vai ter uma nova casa, ao 
longo do seu discurso, Keyla afirma que realizou 
cursos promovidos pela Fundação Renova em par-
ceria com o Sebrae. Destaca que eles deram dicas 
de como administrar as partes jurídica e contábil 
de empresas, além de abordarem como criar per-
fis empresariais nas mídias sociais. É um discurso 
que, por sua vez, busca propagar que, após o rom-
pimento, ela vai ter um futuro melhor, com uma 
nova moradia e mais conhecimento. 

A característica que marca o testemunho de 
outro morador, também conhecido como Seu Ze-
zinho, são os acionamentos da memória. Ele, que 
tem quase 90 anos de idade, nasceu em Paracatu 
de Baixo (MG), subdistrito de Monsenhor Horta 
e que, em poucas horas, foi atingido pela lama. O 
rompimento colocou em risco uma das suas maio-

res alegrias, que é realizar a Folia de Reis, celebra-
ção mais tradicional da região, da qual ele está à 
frente há quase seis décadas. Seu Zezinho perdeu 
seus instrumentos e outros acessórios que compu-
nham a festa. Mas uma bandeira do Menino Jesus 
ficou intacta em meio a tanta destruição. A partir 
desse acontecimento, que para ele é considerado 
um milagre, Seu Zezinho não perdeu as esperanças 
de viver e conduzir a festa. Conta que já ganhou 
vários instrumentos. Ele não fala sobre o processo 
de reparação realizado pela Renova, mas a organi-
zação inseriu uma legenda no vídeo que diz que 
ela está ajudando na recuperação do livro de cân-
ticos, utilizado da Folia de Reis, que foi perdido. 
Também mencionou que foram resgatados cerca 
de dois mil bens e fragmentos culturais sacros das 
vilas atingidas e que esses passam por um processo 
de restauração e reconstrução. 

Regência, distrito do município de Linhares 
(ES), onde Luciana Cunha, uma das protagonis-
tas dos vídeos, tem uma empresa de ecoturismo, 
estava em plena ascensão como destino turístico 
quando o rompimento aconteceu. A empresária, 
que abandonou a carreira no judiciário para abrir 
o seu próprio negócio, perdeu sua principal fonte 
de renda. Hoje, segundo ela, consegue se manter 
ajudando a monitorar a água, assim como tem fei-
to muitos moradores e pescadores. No processo 
de reparação, ela destaca a infraestrutura que está 
sendo construída no local para voltar a estimular o 
turismo. A pequena vila teve 14 projetos urbanís-
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ticos e de paisagismo aprovados para a melhoria 
da infraestrutura e do bem-estar local. Entre elas, 
Luciana destaca que será construída uma passarela 
ecológica em uma trilha famosa na região. 

Por meio dessas histórias, marcadas por ele-
mentos de indícios de memória, modos de presen-
ça do testemunho e reparação, a Fundação Renova 
busca fazer circular relatos sobre o que tem feito 
para recuperar danos de um rompimento de enor-
mes proporções. Ela utiliza a força dos testemu-
nhos, como uma forma de dar mais credibilidade 
ao seu discurso, apresentando os resultados sobre 
uma visão favorável a ela. O testemunho, como 
afirma Pierron (1992), por meio de algumas ex-
pressões que o atesta, busca chamar atenção para a 
autenticidade e fidelidade em seu dizer. Além dis-
so, cabe ressaltar que a organização diversifica os 
testemunhos, mas mostra um relato alinhado em 
todos eles. Entretanto, é preciso ter uma visão crí-
tica em relação a esses depoimentos testemunhais. 
O testemunho é suspeito em toda parte, uma vez 
que diversas questões e forças atravessam o seu 
discurso, podendo o afastar da verdade (PIERRON, 
1992). 

A organização busca, portanto, por meio desses 
relatos, construir uma nova memória pós-rompi-
mento e dar um novo significado para esse acon-
tecimento. Apesar de os atingidos abordarem em 
seus depoimentos o cenário de destruição, eles 
exaltam o processo de reparação, propagando, mui-
tas vezes, que eles terão um futuro melhor, com 

mais infraestrutura e oportunidades por meio dos 
feitos da Fundação Renova. Mas, vale retomar que 
a construção da memória é um processo relacio-
nal. É necessário que haja pontos em comum com 
outras memórias, uma vez que, como destacou 
Halbwacks (2004), ela precisa ser construída sobre 
uma base comum. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o rompimento da barragem de Fundão 
será lembrado? O que vai ficar na memória dos 
atingidos? A Fundação Renova tenta intervir na 
formalização e consistência das memórias sobre o 
acontecimento, produzindo e fazendo circular re-
latos testemunhais do que entende serem a repa-
ração e superação pelos atingidos de tudo aquilo 
que sofreram.  

Mas tal processo dificilmente seria e é de con-
trole possível por parte da organização. Há várias 
outras forças que atuam e que competem na cons-
trução da memória sobre este acontecimento - e 
suas causas e consequências - como os testemu-
nhos de atingidos que estão reivindicando contra 
a organização, jornais como A Sirene e veículos da 
grande imprensa, que estão tentando não deixar 
que a memória da destruição caia no esquecimen-
to. A memória encontra-se, portanto, em disputa. 
Além disso, como nos alerta Pollak (1992), a me-
mória não é estática, ela é sempre submetida a re-
arranjos e transformações constantes. 
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Vale retomar também que, por mais que a Fun-
dação Renova, propague uma comunicação que res-
salta a reparação, ela pode ser ressignificada, criti-
ca, entre outras possibilidades. A comunicação é 
sempre tentativa (BRAGA, 2010). Um complexifi-
cador do processo comunicacional neste contexto 
do rompimento é, por sua vez, o cenário brasileiro. 

A mineração no Brasil vive momentos de cri-
se, descrédito e medo. Depois do incidente com a 
barragem de Fundão, em 2015, mais recentemente, 
em janeiro de 2019, houve mais um rompimento. 
Dessa vez, em Brumadinho, também em Minas 
Gerais, com a barragem de Córrego do Feijão, admi-
nistrada pela Vale. Mais de 200 pessoas morreram 
e 24 são consideradas desparecidas17. Os rios Pa-
raopeba e São Francisco foram contaminados pela 
lama. Além disso, há várias barragens com alto 
risco de rompimento espalhadas pelo Brasil. Entre 
elas, uma localizada em Barão de Cocais (MG) que 
está em estado de alerta. 

Ficam, certamente, opacidades e incertezas 
em termos da memória ainda por vir do incidente 
de Fundão e sobre esse cenário da mineração, que 
tanto tem preocupado e, muitas vezes, impactado 
as dimensões socioambiental e mesmo cultural da 
vida de dezenas de comunidades espalhadas pelo 
país. Os atingidos podem ter memórias distintas 
sobre o rompimento, que se conectam com alguns 
pontos em comum. Para algumas pessoas, como a 
Keyla, o Leonídio, e o Seu Zezinho, o que parece 
que vai ficar na memória, de acordo com os seus 

relatos, é o processo de superação vivido por eles, 
um renascimento pós-rompimento. Já para muitos 
outros atingidos, fica a difícil missão de superar 
ou de ressignificar esse incidente que causou tanta 
destruição social e ambiental. 

NOTAS

1. Mestre em Comunicação Social pelo Programa de Pós-
-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas). E- mail: jeanecmoreira@gmail.com
  
2. A Samarco Mineração S.A. foi fundada em 1977 no Bra-
sil e atualmente é controlada por meio de uma joint-venture 
entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton.
 
3. Organização sem fins lucrativos, desenvolvida a partir de 
um compromisso jurídico chamado Termo de Transação e 
Ajustamento de Conduta (TTAC), que foi assinado em 2 
de março de 2016, entre Samarco Mineração – com o apoio 
de suas acionistas, Vale e BHP Billiton -, Governo Federal, 
Governos Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e ou-
tros órgãos governamentais. Esse termo define o seu escopo 
da atuação.
 
4. Esses programas se desdobram em três eixos: Pessoas e 
Comunidades; Terra e Água; e Reconstrução e Infraestru-
tura. Para executar as ações, consideradas de longo prazo, a 
Fundação Renova reúne técnicos e especialistas de diversas 
áreas de conhecimento para trabalhar no processo de repa-
ração, de Mariana à foz do rio Doce. Disponível em: <www.
fundacaoRenova.org/conheca-os-programas/> Acesso em: 
23 jun. 2019

5. Pierron (2010) constrói essa teoria ao analisar a cena ju-
diciária, mas que também pode ser aplicada a outros con-
textos, uma vez, que o testemunho sempre é performativo.  

6. [...] the stories that circulate in and around the organi-
zation paint a Picture of the company’s culture and values, 
heroes and enemies, good points and bad, both towards em-
ployees and customers.
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7. And just like the elders of the tribes of old, the strong le-
aders of today´s companies distinguish themselves by being 
good storytellers; voices that employees listen to, are inspi-
red by and respect. 
  
8. O link das matérias utilizadas como fonte está disponível 
na bibliografia. 
  
9. Jornal mensal criado pela comunidade para denunciar ne-
gligências das organizações envolvidas e não deixar que o 
rompimento caia no esquecimento. Disponível em:<http://
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15. Disponível em: <www.caminhodareparacao.org/histo-
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O WhatsApp legitima o ouvinte 
como testemunha ocular da história?

INTRODUÇÃO

Quando o noticiário Repórter Esso entrou no 
ar às 12h55 do dia 28 de agosto de 1941, pela 
Rádio Nacional do Rio de Janeiro, nascia com ele 
o slogan que se tornou também uma das referên-
cias para o jornalista: “a testemunha ocular da 
história”. Para o senso comum, o profissional de 
imprensa sempre foi aquele que esteve à frente dos 

fatos, com o contato direto com as fontes certas 

para contar histórias. Durante décadas, seu papel 

de informador foi considerado legítimo, inquestio-

nável, porque a verdade sempre foi um imperativo 

intrínseco ao jornalismo.

O informador é uma testemunha: ele desempenha o 
papel de “portador da verdade” na medida em que 
sua fala não tem outro objetivo a não ser de dizer 
o que viu e ouviu. E por isso que é tão solicitado 

Lilian Saback1

RESUMO

O artigo propõe-se a investigar o papel do testemunho no jornalismo local na Era do WhatsApp. O 
texto tem como referencial teórico o conceito do testemunho jornalístico, historicamente construído a par-
tir da narrativa do repórter, que com as novas tecnologias da comunicação, em especial, com o aplicativo 
WhatsApp, passa a compartilhar com o cidadão comum essa responsabilidade de narrar os fatos do coti-
diano. A análise tem como metodologia o estudo de caso centrado no acompanhamento da programação 
matutina da Rádio BandNews do Rio de Janeiro de 8 a 12 de abril de 2019 do Jornal BandNews Rio - 1ª 
Edição com jornalistas Rodolfo Schneider e Agatha Meirelles e, no comando do WhatsApp, a estagiária 
Julia Kallembach.

Palavras-chave: WhatsApp. BandNews. Radiojornalismo. Testemunho.
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(particularmente pelas mídias). Diferentemente do 
que ocorre com a notoriedade, ele não é suspeito 
de utilizar alguma estratégia de ocultamento, pois é 
considerado completamente ingênuo, isto é, despro-
vido de qualquer tipo de cálculo, quanto à utilização 
de seu testemunho: ele só poderia dizer a verdade, 
a menos que seja manipulado ou que produza vo-
luntariamente um falso testemunho (mas então 
sua identidade deixa de ser a de uma testemunha). 
(CHARAUDEAU, 2013, p. 53).

 
Mas com os avanços tecnológicos, com novas 

rotinas e linguagens jornalísticas e na sequência 
com a criação de novos ecossistemas midiáticos 
(CANAVILHAS, 2001/2010), o profissional de 
imprensa viu, aos poucos, seu título de “testemu-
nha ocular da história” passar a ser compartilhado 
com qualquer pessoa com acesso à internet. As pla-
taformas disponíveis na atual sociedade em rede 
(CASTELLS, 2003) apresentaram à audiência os 
blogs, os vlogs, os podcasts, entre outros.  Novos 
formatos de distribuição de conteúdo na WEB que 
podem e muitas vezes são produzidos por um cida-
dão comum, sem graduação em jornalismo.

Os mais inovadores caminhos abertos pelas tecnolo-
gias digitais viraram o centro do picadeiro do jorna-
lismo-cidadão. Produzida a partir de uma infinidade 
de técnicas, a informação pode ser retransmitida pe-
los canais eletrônicos a partir de weblogs (páginas de 
textos, imagens ou vídeos), e-mails (mensagens de 
textos), flogs (blogs feitos com fotos), vlogs (blogs 
feitos com vídeos), podcasts (arquivos de som, ví-
deo e imagens), wiki (sites que permitem adicionar 
conteúdos), tweets (mensagens curtas com até 140 
caracteres), além da infinidade de ferramentas cria-
das pelas redes sociais, como o Facebook, o Orkut, o 
Tumblr e o LinkedIn, assim como as tecnologias de 

armazenamento e exibição de vídeos, como o You-
Tube, comunicação online, como o Skype, e fotogra-
fias, como o Instagram. (MARSHALL, 2013).

Na tentativa de se adaptar a este jornalismo-ci-
dadão, também chamado de colaborativo, as reda-
ções ajustaram as suas rotinas e passaram fazer, por 
exemplo, “o acompanhamento e monitoramento 
do que está sendo feito, produzido e discutido nas 
redes sociais e nos produtos elaborados por mídias 
comunitárias e alternativas” (TORTORELLA, SA-
BACK, 2017, p. 13). Como estratégia de trans-
formar esta produção independente em parceira, 
antes que ela se tornasse uma concorrente, os veí-
culos de comunicação tradicional passaram a abrir 
espaço em seus noticiários para que o cidadão 
enviasse vídeos, textos e áudios.  Surgiam os “Eu 
repórter” de diversas mídias. Um jornalismo que, 
em casos de acontecimentos sérios ou crises, fez 
nascer o que se chamou de “cidadão testemunhan-
te” (STUART, 2013).

As redes sociais digitais ampliaram a voz do ci-
dadão e seu papel como informante testemunha 
do acontecimento multiplicou. De acordo com a 
pesquisa Global Digital Report 20182, realizada 
pela agência de marketing We are Social, 4 bilhões 
de pessoas no mundo usam a internet, sendo que 
mais de 3 bilhões delas usam as redes sociais. No 
Brasil, a pesquisa identificou que 130 milhões de 
pessoas, 62% da sua população ativa na internet, 
é usuária das redes sociais. Muitas dessas pessoas 
estão escrevendo para páginas no Facebook, pro-
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duzindo vídeos para o YouTube ou simplesmente 
compartilhando conteúdo pelo WhatsApp. O apli-
cativo é a nova vedete nas mudanças no circuito 
da informação. Segundo a Global Digital Report 
20193, 89% dos usuários de redes sociais brasilei-
ros usam o WhatsApp para troca de mensagens e 
com ele, muitas pessoas figuram como repórteres 
em redações de jornais, televisão e rádio.

Dito isto, o objetivo deste artigo é investigar o 
papel do testemunho jornalístico na Era WhatsA-
pp, observando o quanto a participação do cida-
dão, a partir deste aplicativo, na rotina jornalística 
cresce e gera mudanças significativas. Parte-se do 
pressuposto de que o testemunho que antes era 
contado por um repórter chega ao leitor/ouvinte/
espectador muitas vezes sem filtros, o que promo-
ve um esvaziamento do valor do testemunho jor-
nalístico. Para contribuir neste debate, propõe-se 
responder a questões como: quais testemunhos 
ganham espaço no noticiário?; predominam as 
narrativas orais ou de (re)construção?; o cidadão 
ganha espaço porque o testemunho é compromis-
so ou porque seu testemunho significa audiência?; 
como é feita essa seleção?; e os critérios éticos do 
jornalismo são respeitados?

Este artigo tomou como metodologia o estudo 
de caso centrado no acompanhamento da progra-
mação matutina da Rádio BandNews FM do Rio 
de Janeiro de 8 a 12 de abril de 2019, especifica-
mente do Jornal BandNews Rio - 1ª Edição com 
jornalistas Rodolfo Schneider e Agatha Meirelles e 

no comando do WhatsApp a estagiária Julia Kal-
lembach. As edições foram obtidas na página da 
emissora no Facebook, que disponibiliza os vídeos 
gravados de todos os jornais que vão ao ar.4  

O RADIOJORNALISMO NA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 
O CASO BANDNEWS FM

A cobertura jornalística local sempre teve o 
rádio como um grande aliado devido ao imedia-
tismo do veículo. “É acessível, identifica-se facil-
mente com o público e carrega consigo experiência 
adquirida de uma relação histórica com o local.” 
(CAMASSETTO, 2007, p. 125). Suas principais 
características, atualidade, proximidade, proemi-
nência e universalidade, contribuem para poder do 
radiojornalismo. (FERRARETTO, 2003). Mesmo 
com todos os desafios enfrentados com as novas 
tecnologias, principalmente com as novidades ad-
vindas com internet, o rádio sempre se aproveitou 
de suas características para inovar e se manter vivo 
(MEDITSCH 2001). E foi assim, mesmo antes do 
boom da internet no Brasil que as emissoras all 
news, criadas a partir do modelo norte-americano 
para transmitir notícias 24 horas por dia, conquis-
taram o noticiário do Rio de Janeiro. 

No Brasil a primeira emissora a ficar 24 horas 
no ar com notícias foi a CBN (Central Brasileira 
de Notícias), criada no dia 1º de outubro de 1991. 
“O modelo all news da Rede CBN foi pioneiro e, 
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atualmente, está presente nas principais cidades 
brasileiras, com quatro emissoras próprias e 30 
afiliadas.”5 A CBN nasce no dial 860 AM Kwz e 
quando a Globo FM vai para internet, passa a ocu-
par o espaço no dial 92,5. (MAURÍCIO, SOARES 
JUNIOR, 2018).  

Já a BandNews FM do Rio de Janeiro, objeto 
de estudo deste trabalho, é inspirada na rádio de 
Nova Iorque 10/10-Wins – All News - All the time, 
que está 24 horas no ar com noticiários a cada dez 
minutos. Adaptando este formato a BandNews 
chegou com a proposta que sustenta no slogan 
que a acompanha desde sua fundação no dia 20 
de maio de 2005: “em 20 minutos, tudo pode 
mudar”. Isso traduz em uma grade que coloca no 
ar três noticiários por hora, de 20 em 20 minutos 
transmitidos em 12 capitais brasileiras.

Como a Rede Bandeirantes não tinha uma 
emissora de rádio no Rio de Janeiro, o projeto só 
foi possível graças ao arrendamento da frequência 
da Rádio Fluminense, do Grupo Fluminense de 
Comunicação. Por este motivo, nos primeiros anos 
a rádio se chamou BandNews Fluminense. Como 
lembra o primeiro Chefe de Redação da emissora, 
o jornalista Mauro Silveira, o surgimento foi dra-
mático, no tranco. “Eu fui contratado no dia 2 de 
maio de 2005 para compor uma rede que entraria 
no ar no dia 20 de maio. Foram 18 dias para recru-
tar, treinar e colocar no ar uma equipe. Eu peguei 
os estagiários da TV e coloquei para trabalhar na 
rádio e trouxe uma espinha dorsal da CBN.”6 

Para a âncora e atual chefe de redação da emis-

sora carioca, Thaís Dias, o grande diferencial da 
BandNews FM é que em cada jornal tem um es-
paço para o noticiário local. Segundo ela, esta foi 
uma grande conquista para a cobertura jornalística 
de cidade. “É o local fazendo parte do todo, porque 
até muitas vezes uma notícia é importante para cá 
mas não para o país todo e a gente acabava perden-
do o espaço de veicular essa notícia. Isso é muito 
bacana. Você fala coisas do cotidiano da cidade.”7

Completando 14 anos no ar, a BandNews con-
firmou a força do jornalismo local. Para o âncora 
e diretor de jornalismo da BandNews FM do Rio 
de Janeiro, Rodolfo Schneider, as novas tecnolo-
gias contribuíram para aumentar o interesse das 
pessoas pelo o que é próximo do cotidiano delas.

Cada vez as pessoas querem saber o que está aconte-
cendo na sua esquina. Eu quero saber que no bairro 
onde eu moro como está o ônibus, como está o asfalto, 
como está o projeto social ou na minha cidade. É claro 
que a gente tem que falar das notícias nacionais e in-
ternacionais, mas as pessoas querem muito saber o que 
está rolando na sua comunidade e eu acho que isso é 
muito perceptível nos grupos de WhatsApp, enfim nas 
discussões que a gente tem. As pessoas têm muito in-
teresse por esse tipo de notícias e veloz, com agilidade 
e rapidez no noticiário.8

Em 2019, o Rio de Janeiro é a praça com mais 
jornais locais. Ao todo, são quatro: Notícias da 
Manhã, às 5h, com Mario Dias Ferreira e Franci-
ni Augusto e uma pauta voltada para prestação de 
serviço (trânsito, previsão do tempo e transporte 
público); Jornal BandNews Rio 1ª Edição, às 9h, 
com Rodolfo Schneider e Agatha Meirelles; Jornal 

O WhatsApp legitima o ouvinte como 
testemunha ocular da história? Lilian Saback



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

42

BandNews Rio 2ª Edição, às 17h, com Marcus La-
cerda e Isabele Rangel: e Jornal BandNews Rio 3ª 
Edição, às 20h30, com Pedro Antônio Guimarães. 

A jornalista Thaís Dias afirma que “a Band-
News é o que é porque ela tem um lado pionei-
ro de participação do ouvinte, de interagir. Não é 
uma rádio que só fala, ela faz o ouvinte se fazer 
ouvir.”9  Schneider acredita que o jornalista Ricar-
do Boechat, morto em um acidente de helicóptero 
em março de 2019, foi o grande responsável pelo 
sucesso da emissora junto ao ouvinte. Segundo ele, 
Boechat promoveu uma quebra de paradigma no 
processo de construção do noticiário quando pas-
sou a retirar o protagonismo das fontes oficiais e a 
priorizar a fala do cidadão. 

Boechat mudou o jeito de as pessoas ouvirem rádio 
e notícias. Ele passou a tirar o protagonismo do jor-
nalista, não que ele não tivesse o protagonismo com 
todo o embasamento, a crítica ferrenha que ele ti-
nha, com a construção de raciocínio muito brilhan-
te, com a experiência de vida e o conhecimento que 
ele tinha, mas ele passou o protagonismo da notícia 
a passar aquilo para os ouvintes, ou seja, a acreditar 
naquilo que as pessoas estavam falando. Às vezes 
você dizia o prefeito está falando... e ele dizia: eu es-
tou cagando para o prefeito. Ele dizia vamos ouvir o 
que o cidadão está falando lá. O que ele tem a dizer 
sobre esse problema. O que ele quer falar sobre isso. 
Esquece. Vamos inverter a lógica da notícia que o 
prefeito fala, que o governador fala, que o presiden-
te, o secretário, o ministro, a gente dá importância 
para isso como se isso fosse verdadeiro e depois não 
acontece, não passa de uma promessa. Todo mundo 
ouviu, deu holofote, capa de jornal e o cidadão que 
paga imposto e que está lá vivendo a realidade não 
tem fé pública.10 

Mauro Silveira acredita que o mérito do jorna-
lista Boechat foi estabelecer uma relação de con-
fiança muito grande com o seu ouvinte. “A mim me 
convenceu que ele realmente estava no caminho 
certo. Isso do ponto de vista do que acontecia na 
rua e a informação que chegava até nós, muito por 
motoristas de táxi, não lembro de nenhum tipo de 
transtorno, de notícia falsa.”11  

Dessa inversão da lógica da apuração a Band-
News FM passou a tratar o ouvinte como mais um 
integrante da redação, valorizando a informação 
que chegava à redação a partir dele. “Com essas 
informações, é possível saber o interesse da audi-
ência e que tipo de material poderia continuar sen-
do repercutido no dia seguintes” (CAVALCANTI e 
ROCHA NETO, 2014, p. 70). É o cidadão autori-
zado a fazer parte da apuração. “A gente criou uma 
editoria do ouvinte, coisa que não existia. Tem um 
editor que cuida dos ouvintes, que cuida de todos 
os relatórios da rádio. (...) A gente tem todo uma 
logística para melhorar o atendimento do público e 
consequentemente apurar melhor a notícia que vai 
para o ar”, destaca Schneider12.  

A interação com o ouvinte é feita na BandNews 
FM a partir de seis caminhos: no site pelo espa-
ço “fale conosco” https://bandnewsfmrio.com.br/
faleconosco; pelo telefone (21) 2542-2132; pelo 
e-mail ouvinterj@band.com.br; pelas redes sociais 
Facebook https://www.facebook.com/bandnews-
fmrio/ e Twitter @bandnewsfm; e pelo aplicativo 
WhatsApp (21) 99623-6060.  Para registrar em re-
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latórios e responder a esses contatos são escalados 
profissionais, muitos deles estagiários de jornalis-
mo, que ficam responsáveis em anotar o nome, o 
endereço, e a informação que deseja passar e, em 
seguida, distribuí-la para a produção que dará an-
damento a apuração. 

Com relação ao aplicativo WhatsApp, Thaís 
Dias conta que “no primeiro dia que o Boechat deu 
o número do WhatsApp, o celular parou de funcio-
nar e apagou completamente. Daí, criou-se o emula-
dor, que você responde pelo computador.”  13 Rodol-
fo Schneider diz que o trabalho só aumenta.

95% dos contatos que a gente recebe na rádio vêm 
por WhatsApp pela facilidade, enfim, pela rapidez e 
a gente tem relatórios do WhatsApp e tem uma pes-
soa que tem que ler todos os relatórios, ver o que é, 
se estão passando uma denúncia, o que é para cada 
programa, distribuir, ver o que cada produção de 
programa vai cuidar. Isso foi uma coisa que entrou 
no nosso DNA e mesmo com a partida do Boechat 
a gente cada vez mais foca, porque a gente entende 
que nós temos as notícias do dia-a-dia a seguir como 
agendas de autoridades, como encontro do Bolsona-
ro hoje com os presidentes do congresso, ou o que 
for, mas a gente tem principalmente o compromisso 
com o ouvinte, com o que está acontecendo, com a 
verdade dos fatos, enfim, o que realmente acontece 
no dia-a-dia na rua e que muitas vezes ficava negli-
genciado diante de um teórico noticiário um pouco 
mais amplo e macro que tivesse mais importância 
na vida das pessoas. Eu acho que o Boechat inseriu 
muito isso na gente e é meio condição sine qua non 
para trabalhar na BandNews FM.14 

O testemunho do ouvinte tornou-se, portanto, 
peça-chave no noticiário da BandNews FM do Rio 
de Janeiro e o aplicativo WhatsApp a principal eta-

pa da apuração. Ele substituiu a escuta dos rádios 
da polícia dos anos 1970/1980/1990, coloca no ar 
o repórter-cidadão ou ouvinte-testemunha. A se-
guir veremos como isso ocorre na prática. 

A ROTINA BANDNEWS 
DO WHATSAPP 

O Jornal BandNews Rio - 1ª Edição com jorna-
listas Rodolfo Schneider e Agatha Meirelles come-
ça às 9h e vai até às 11h30, mas antes disso, desde 
às 7h, a estagiária Julia Kallembach já está no co-
mando do WhatsApp da emissora.  Júlia conta que 
o trabalho começa cedo porque o ouvinte interage 
o tempo todo, seja para concordar com o âncora 
do horário, passar uma informação de trânsito ou 
denunciar alguma irregularidade que ocorre na 
cidade. A estagiária desempenha precocemente a 
função de um gatekeeper (WHITE, 1993), tradi-
cionalmente exercida por editor, enfim, por um 
jornalista com mais experiência.

Basicamente o que eu faço é receber as mensagens 
e responder todo mundo. Eu tenho que fazer um 
filtro do que é importante, do que vale para a produ-
ção do programa, o que vale para a gente fazer um 
apanhado maior e apurar mais e dar como pauta no 
programa; o que é factual, as coisas de momento, 
tiroteio, assalto ou buraco que a gente ajuda todos 
os ouvintes com buraco falta de água ou vazamen-
to e aí eu vou fazendo esse filtro e jogo no grupo 
do WhatsApp da produção o que for de pauta de 
produção e jogo no WhatsApp que a gente tem na 
Central de Apuração o que for para apurar na hora. 
Enfim, eu faço esse apanhado.15
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 O programa entra no ar e a participação au-
menta. Julia conta que chega a receber 20 men-
sagens por minuto. Tudo depende do assunto que 
está sendo discutido no ar. “Outro dia ele [Rodol-
fo] pediu participação sobre valor do pão de sal e 
eu fiquei com umas 600/700 mensagens sem con-
seguir mexer no WhatsApp”16 , lamenta a estagiá-
ria. O papel de Julia como gatekeeper pode dar a 
impressão de que ela está com mais poder no início 
de sua carreira. Mas o número de mensagem que 
chegam pelo aplicativo também faz com que este 
poder da apuração saia das mãos da jornalista e 
passe para as dos ouvintes.

Como a proposta do noticiário é fornecer in-
formação exclusiva, denúncia e muita prestação 
de serviço, o ouvinte passa a ser uma testemunha 
importante para a BandNews. “Eu sempre falo que 
eles são nossos olhos na rua. A gente não tem como 
estar em todos os lugares da cidade, então a gente 
tem os ouvintes para ver tudo para gente”17  Com 
esta relação estreita com os ouvintes, a estagiária 
não tem dúvidas que vezes eles, nas palavras dela, 
as mensagens enviadas por eles salvam a apuração.

É muito normal para gente o WhatsApp salvar a 
apuração porque, por exemplo, a gente recebeu uma 
mensagem que mataram uma pessoa na Av. Borges 
de Medeiros. A gente ligou para o Batalhão e o ba-
talhão disse que não recebeu nada, que não foi acio-
nado. A gente ligou para todos os lugares possíveis 
e não tinha nada e a gente voltou a fazer contato 
com o ouvinte e ele começou a tirar foto para gen-
te. Então, a gente tinha ali a foto da pessoa morta, 
mandou para as assessorias e eles correram atrás e 
depois confirmam a informação. Várias vezes isso 

acontece: de a gente ligar e dizer que está acontecen-
do algo e assessoria falar que não, e a gente tem o 
ouvinte para comprovar ou a gente coloco o ouvinte 
no ar, ele dá a voz dele. A gente faz muito isso! Por 
exemplo, fecharam a linha amarela e a gente recebe 
muitas mensagens, dez por minuto, nesse nível, a 
gente pega e bota o ouvinte no ar. A gente liga para 
ele e diz conta o que está acontecendo e conversa 
com ele ao vivo no ar. Isso enriquece. Eu acho que 
principalmente enriquece o acontecimento e a ma-
téria porque o ouvinte está ali.18 

 
O testemunho do ouvinte, sua presença no lo-

cal, bastam para que o jornalista na redação dê a 

notícia. Muitas vezes é avaliado que não há a ne-

cessidade de encaminhar uma equipe ao local para 

checar os fatos e contar a história de um aconteci-

mento. O ouvinte passa a saber de outro ouvinte 

da rádio, o ouvinte-testemunha, o que está ocor-
rendo na cidade. Julia Kallembach diz que há uma 
relação de muita confiança. “Se um ouvinte falou 
a gente dá uma segurada, se dois falarem a gente 
começa a pensar, o terceiro a gente já coloca no ar, 
porque são três ouvintes diferente falando sobre o 
mesmo assunto.”19

Teoricamente, Julia está aplicando os ensina-
mentos do mestre Nilson Lage. Para o pesquisa-
dor, na apuração de uma reportagem o testemunho 
mais confiável é aquele dado de imediato e como 
precaução é preciso ouvir pelo menos três fontes 
totalmente distintas.

Um bom princípio – comprovam os estudos de pro-
babilidade – é só confiar inteiramente em histórias 
contadas por três fontes que não se conhecem nem 
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trocaram informações entre si. Toma-se como ver-
dade, aí, o que é o mínimo comum aos três relatos, 
separando o que é fato do que é versão ou interpre-
tação. O testemunho singular (o que um viu e outro 
não) deve ter a fonte citada. (LAGE, 2001, p. 29).

 
Na percepção de Júlia, o distanciamento pro-

posto por Lage, no entanto, não ocorre em todos 
os momentos de apuração. Em muitos casos, um 
único ouvinte-testemunha é responsável por pau-
tar um assunto durante o programa. O jornalista 
Mauro Silveira acredita que a participação intensa 
do ouvinte seja consequência de um projeto ide-
ológico que se tornou mercadológico. “O ouvinte 
gosta de se sentir participante, de sentir prestigia-
do e ele multiplica a audiência”.20  Já a âncora e 
chefe de redação a emissora carioca, Thaís Dias, 
afirma que quanto mais interação, melhor. Segun-
do ela, o afastamento não resolve os problemas.

A gente entendeu que o custo benefício desse rela-
cionamento é muito bom para todo mundo. Em que 
sentido: a BandNews ganha uma notícia em primei-
ra mão, seja ela de trânsito, seja que o ministro vai 
cair. Acontece! E o ouvinte tem a sua notícia falada. 
Tem a voz dele no rádio.  E o cara que passa um 
trânsito, está parado no trânsito e pensa estou pa-
rado aqui, vou avisar para eles e aí ouve que a sua 
notícia foi para o ar, ele é o mesmo cara que vai te 
ligar no dia seguinte para te dar uma bomba, porque 
ele confia na rádio.21 

A interação com ouvinte é sem dúvida um pon-
to positivo na relação de confiança da emissora 
com o seu público, mas a participação desta au-
diência no fazer jornalístico pode contribuir para 

o enfraquecimento do discurso do profissional da 
imprensa. A narrativa do fato deixa de ser constru-
ída por um repórter da emissora e está sujeita a im-
pressões subjetivas do interlocutor que desconhe-
ce os protocolos da profissão. Mas em tempos de 
“autocomunicação de massa” (CASTELLS, 2015, 
p. 22), que enchem os indivíduos de informações 
sem checagem prévia, para a opinião pública a au-
sência do repórter nas ruas pode passar desperce-
bida. 

O OUVINTE NO AR

O acompanhamento do Jornal BandNews Rio - 
1ª Edição durante uma semana permitiu confirmar 
que o modelo de interação com o ouvinte, dese-
nhado pelo jornalista Ricardo Boechat, é seguido 
à risca pela equipe que o conduz. Desde o início 
de cada manhã o WhatsApp é acompanhado de 
perto por uma profissional, em formação ainda, 
que filtra todas as informações que chegam por 
mensagens de texto, áudio e vídeo. Chama atenção 
o número de testemunhos que são realmente apro-
veitados na voz do ouvinte: poucos.

O quadro na página seguinte registra a pauta 
principal de cada dia acompanhado para este ar-
tigo, as entradas de mensagens de áudios enviadas 
por ouvintes via WhatsApp em cada dia e o tipo 
de testemunho dado: sobre trânsito, uma denúncia 
feita ou sobre uma tragédia que se instaurou sobre 
a cidade.
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No dia 8 de abril, a pauta principal do dia era o 
fuzilamento do músico Evaldo Rosa dos Santos e 
do catador de materiais recicláveis Luciano Mace-
do com 83 tiros por militares, em Guadalupe, Zona 
Norte do Rio de Janeiro, no dia anterior. Apesar de 
o assunto atrair a atenção do público, as participa-
ções em áudio não tiveram relação com esta pauta. 
Neste dia, apenas um ouvinte entrou falando sobre 
o trânsito e os demais traziam denúncias diversas. 
Eram testemunhos que receberam um acompanha-
mento da produção do programa, ou seja, não fo-
ram colocados direto no ar.

No dia 9, quando a cidade ainda enfrentava 
uma tempestade que havia começado no fim do 
dia anterior, os testemunhos dos ouvintes ocupa-
ram a programação. Quase que sem um crivo, as 
mensagens foram para o ar, aproximando quem 
ouvia a rádio da tragédia e, também, orientando 
sobre o trânsito. Testemunhos que mesclam as 
duas propostas: reconstruir uma tragédia e prestar 
um serviço à sociedade. Testemunhos curtos que 
apenas relatavam o que os olhos dos ouvintes viam 
pelas ruas: árvores caídas, carros abandonados e 
ruas alagadas.

No dia 10, proposta se repetiu. O programa 
teve como pauta principal o rescaldo da chuva e 
consequentemente, os dois ouvintes que foram 
para o ar falavam da tragédia e dos impactos da 
chuva no trânsito da cidade. 

O programa do dia 11 de abril vale uma análi-
se mais aprofundada. O âncora Rodolfo Schneider 

abriu o jornal dizendo que havia troca de tiros na 
Alameda São Boa Ventura, em Niterói. Antes mes-
mo de dar mais alguma informação ele chamou o 
WhatsApp com Julia Kallembach, que entrou logo 
dizendo: “um ouvinte que estava passando lá na 
hora mandou dois áudios para mim. Um do que 
ele estava vendo ali na região e depois ele conta 
dessa pessoa baleada. Vamos ouvir os relatos dele.”  
Em seguida ela solta o primeiro áudio: 

Bom dia BandNews! Fábio Falando. Um tiroteio 
na Alameda. Todo mundo...eu tô vendo. Vou sair 
do carro. Tá todo mundo voltando, mas deu um 
tiroteio. Não sei bem, na altura de uma igreja do 
Fonseca, de uma Igreja Batista do Fonseca. Mais um 
tiroteio, bem. Vamos aguadar aí, o que tem mais a 
frente.

Na sequência Júlia diz: “aí ele completou agora, 
Rodolfo”, e soltou a segunda mensagem de áudio 
enviada pelo ouvinte.

Então, BandNews é teve gente baleada. Eu passei 
pelo local, perto da Caixa Econômica e a viatura da 
PM estava com uma pessoa baleada, talvez por bala 
perdida, algo assim, mas resgatando a pessoa. Bem 
eu já passei pelo acontecido já. Mas assim, sempre 
ter atenção quem tiver passando também.

Julia depois completa: “e a gente recebeu de-
pois, Rodolfo, fotos dessa situação bem na frente 
das Lojas Americanas e essa pessoa baleada teria 
sido levada para o Hospital Azevedo Lima ali da 
região”. O interessante é que logo depois Julia diz 
que não tem mais mensagem de áudio, mas mui-
tas de texto para saber o que está acontecendo na 
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Barra da Tijuca e ela explica o que está ocorren-
do. Depois de algum tempo, interrompe mais uma 
vez o âncora para dizer que recebeu a informação 
do produtor Gabriel Freitas que a polícia militar 
confirmou que levou uma pessoa baleada para o 
hospital Azevedo Lima. Logo em seguida, Rodolfo 
comenta:

 
Você vê o que é a participação do ouvinte, né? Como 
o nosso saudoso Ricardo Eugênio Boechat dizia, tes-
temunha ocular da história. O Fábio viu tudo a troca 
de tiros de dentro do carro, viu a pessoa baleada. 
Outro ouvinte mandou fotos, inclusive infelizmen-
te com sangue no chão e relatando a mesma coi-
sa. Antes mesmo da Polícia Militar confirmar essa 
informação pra gente eles relatavam o que estavam 
acontecendo. Agradecer a todos eles!

Rodolfo valoriza a participação do ouvinte, 
mas se ouvirmos novamente os dois testemunhos 
do ouvinte, percebemos que ele traz dados prema-
turos e ainda sem checagem. Em outras palavras, 
dados jornalisticamente sem consistência e mere-
cedores, sim, de uma boa apuração. 

Voltando ao jornal, ele segue normalmente com 
o âncora falando sobre as questões em torno do 
uso do patinete nas ruas cidade e só depois de cer-
ca de 1h, Julia volta a falar da mulher baleada no 
Fonseca.  Aí sim com a repórter Taiana de Olivei-
ra que diz: “Luana Barbosa de Vasconcelos, de 21 
anos, foi atingida na cabeça e está sendo operada. 
Informação passada pelo corpo de bombeiros”.  
Fim da história no jornal.

No dia 12, dois prédios desabaram na Muze-

ma, na região do Itanhangá, Zona Oeste da cida-
de, e por este motivo o jornal retransmitia em sua 
página do Facebook as imagens que estavam sendo 
transmitidas pela Rede Bandeirantes de Televisão. 
O jornal não está todo no Facebook, mas o tre-
cho que está disponibilizado tem a participação de 
dois ouvintes: um fala de um acidente de trânsito e 
outro, testemunhando sobre a tragédia na comuni-
dade da Muzema, denuncia que as construções são 
irregulares. Nesse dia priorizou-se o trabalho do re-
pórter Marcos Sadock que estava no local onde os 
bombeiros faziam as buscas por sobreviventes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O WhatsApp parece legitimar o ouvinte como 
testemunha ocular da história, porque o jornalismo 
concedeu a ele esse papel. O aplicativo é apenas 
mais uma ferramenta desta nova forma de fazer 
jornalismo, que abandona métodos tradicionais da 
profissão como apuração e checagem, garantias da 
credibilidade. O jovem jornalista acostumou-se, 
por exemplo, a fazer uma entrevista, a essência 
do jornalismo (ALTMAN, 1995), à distância, sem 
olhar nos olhos do entrevistado. 

Ao passar para a audiência o fazer jornalístico, 
o profissional da imprensa perde sua legitimidade, 
seu discurso enfraquece junto à opinião pública. 
O trabalho do jornalista passa a ser feito apenas 
a partir do confronto da informação que vem do 
ouvinte com a apuração feita pelos órgãos oficiais. 
Ele permanece como uma figura de mediação entre 
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o cidadão e o poder público, mas sua fala apenas 
replica o que o outro disse, sem que seus olhos te-
nham visto. Ele não conta a sua história, reconta a 
do outro e deixa de cumprir algumas tarefas como 
essas desenhadas por Lage: “o repórter, além de 
traduzir, deve confrontar as diferentes perspectivas 
e selecionar fatos e versões que permitam ao leitor 
orientar-se diante da realidade” (2001, p.9).

A análise de cinco dias do Jornal BandNews 
Rio - 1ª Edição confirmou que existe um compro-
misso da equipe de jornalismo da emissora com o 
ouvinte, mas percebe-se também que esta dinâmi-
ca se tornou um produto mercadológico. Lembre o 
que foi dito pelo jornalista Mauro Silveira, primei-
ro Chefe de Redação da rádio: o ouvinte gosta de 
participar e ele gera audiência. Cada vez mais jor-
nalismo e marketing atuam em sinergia para gerar 
novos modelos de negócio e, como na BandNews, 
fazer renascer o prestígio de um veículo de comu-
nicação que fez história pelo imediatismo. 

Concorrer com a atualização constante da inter-
net tornou-se um desafio e um dos caminhos para 
enfrenta-lo está no estímulo à criação compartilha-
da de conteúdo, o que já é tratado no jornalismo 
colaborativo. No caso da BandNews o testemunho 
do ouvinte, enviado em áudio por WhatsApp, faz 
esse papel. A emissora ganhou popularidade espe-
cialmente entre os taxistas da cidade, que passam 
o dia alimentando a programação com informes 
sobre o trânsito, por exemplo. Enquanto isso, os 
jornalistas estão cada vez mais dentro da redação, 
olhando para a tela do computador.
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Memórias da misoginia: 40 anos do 
julgamento do assassínio de Ângela Diniz
Mozahir Salomão Bruck1, Bárbara Lima2

RESUMO
 
Este artigo busca  discutir – a partir do acionamento memorialístico por meio de narrativas midiáticas 

sobre o julgamento, ocorrido em 1979, de Doca Street pelo assassinato de Ângela Diniz – aspectos da 
misoginia e dos modos de abordagem do feminicídio na imprensa. Para tanto, o artigo se vale de conceitos 
como misoginia (PERROT, 2005), feminicídio (TELES, 2015), e a noção jurídica de legítima defesa da 
honra (OLIVEIRA, 2010). Em termos empíricos, são analisadas as reportagens de duas revistas de circula-
ção nacional, Veja e Manchete que, à época, deram ampla cobertura ao caso.

Palavras-chave: Misoginia. Feminicídio. Ângela Diniz. Veja. Manchete.

INTRODUÇÃO

Por certo, a década de 1970 no Brasil foi para-

doxalmente marcada, por um lado, por uma mais 

efetiva e explícita articulação de grupos feministas 

e a defesa dos direitos das mulheres, em especial, a 

mobilização contra a violência de gênero. Por outro 

lado, essa mesma década testemunhou covardes 

agressões – simbólica e física – contra as mulheres, 

em especial os assassinatos de natureza passional. 

Muitos desses crimes ganharam a mídia por terem 

envolvido mulheres de classe média ou da elite, 

como foi o assassinato da mineira Ângela Diniz, 

morta em 1976, em caso que entrou para a anto-

logia da crônica policial brasileira e para a própria 

memória do jornalismo, dados os aspectos agudos 
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e polêmicos que marcaram a cobertura midiática 
do caso, desde o cometimento do uxoricídio até 
o ruidoso julgamento de Cabo Frio, de 1979, do 
qual o acusado e, depois condenado, Raul “Doca” 
Street saiu praticamente absolvido.  

Quatro décadas depois, o primeiro julgamento 
de Doca Street pelo assassínio de Ângela Diniz, 
considerado já à época um verdadeiro circo midi-
ático, repercute ainda hoje, em especial pelo fato 
de ter colocado em evidência representações acerca 
das questões de misoginia e violência de gênero. 
No julgamento, quem teve a vida devassada foi a 
própria vítima, sendo esta a estratégia da acusação 
para justificar o cometimento do assassinato e a 
absolvição do réu. Ou seja, a vítima saiu condena-
da e o assassino, absolvido, indicaram vários textos 
midiáticos da época.     

Este artigo, a partir de noções como aconte-
cimento, memória e midiatização busca proble-
matizar narrativas produzidas e midiatizadas por 
duas importantes revistas semanais da época: Veja 
e Manchete. O objetivo é perceber como, quatro 
décadas atrás, foram construídas as narrativas em 
torno deste julgamento em que a vítima assassi-
nada com seis tiros, Ângela Diniz, esteve, durante 
vários momentos do julgamento, mais sob julga-
mento, tendo colocados em questão aspectos de 
seu comportamento moral, do que o próprio réu 
confesso. Depois de leitura exploratória de jornais 
e revistas da época do julgamento, optou-se pela 
Análise de Conteúdo (AC) das reportagens publi-

cadas pelas revistas Veja e Manchete, duas publica-
ções de circulação nacional. 

O ASSASSINATO DE ÂNGELA DINIZ

Ângela Diniz, a socialite mineira, conhecida 
também como “a pantera de Minas”, foi morta 
pelo seu parceiro Raul “Doca” Street na noite de 
30 de dezembro de 1976. Doca disparou contra 
Ângela seis tiros, sendo que quatro a acertaram, 
sendo um no rosto. O caso ganhou muita repercus-
são da mídia devido à alta classe social dos cônju-
ges e ao julgamento do assassino, em 1979, que foi 
um verdadeiro circo em Cabo Frio. A motivação do 
crime teriam sido os ciúmes intensos que Doca recor-
rentemente sentia de Ângela. Os dois, que moravam 
juntos, frequentavam diversas festas da high society, e 
Doca sempre foi muito possessivo, segundo a mãe de 
Ângela e testemunhas do crime.  

A empregada da família afirmou em depoimen-
to  ao jornal O Globo3, por exemplo que Ângela 
tinha medo de Doca. No dia do assassinato, em 
meio a mais uma crise de ciúmes de Doca, Ângela 
pediu que ele fosse embora da casa de praia em Bú-
zios. Doca, não aceitando o fim do relacionamento 
cometeu o uxoricídio. O crime ganhou não apenas 
as páginas policiais de vários jornais e revistas de 
circulação nacional, mas tomou a opinião pública 
que, de certo modo, dividiu-se entre, de um lado, 
acusar Doca Street pelo crime covarde contra Ân-
gela – em um momento que a mobilização contra 
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os crimes de misoginia se intensificavam no país – 
e, por outro lado, mesmo tendo sido Ângela cruel-
mente assassinada, culpabilizavam a vítima, em 
função de uma vida social que seria promíscua e 
sem limites.    

Doca Street, em outubro de 1979, teve uma 
condenação mínima, em termos do crime que co-
meteu, tendo sido considerada pelo júri a tese da 
“legítima defesa da honra”.  Cumpriu por um ano 
a pena pelo crime. Oliveira(2010), busca definir o 
que seria a legítima defesa da honra: 

Embora não conste no Código Penal a designação 
“legítima defesa da honra”, o que diz o parágrafo 
1 do artigo 121 é juridicamente denominado por 
‘homicídio privilegiado’, isto é, o homicida tem o 
privilégio de matar por relevante valor social ou mo-
ral, ou porque estava sob violenta emoção provoca-
da pela vítima, de modo que parte da culpa recaia 
sobre a vítima morta, impossibilitada de se defender. 
(OLIVEIRA, Edson. 2010, p. 33).

No caso de Doca Street, a “honra” foi usada 
para que a reputação do justificar o cometimento 
do crime e tomando como pressuposto a boa índo-
le do acusado, o que também era objeto de muitas 
controvérsias. O advogado de Doca, Evandro Lins, 
cumpriu muito bem o papel de salvar a sua ima-
gem em 1979. Ainda segundo Edson de Oliveira 
(2010): 

A habilidade da defesa de encontrar amparo legal 
para sua tese, somada à habilidade de oratória co-
mum aos grandes advogados, surtia grande efeito 
sobre os jurados que “leigos que são”, não iriam de-
cidir com base no texto expresso de lei, mas de acor-

do com seus valores culturais, e esses valores eram 
os que a sociedade machista impunha com muita 
frequência até a década de 1970. O resultado disso 
era a absolvição do réu. (OLIVEIRA, Edson. 2010, 
p.34).

 
O primeiro julgamento foi, ao final, a concre-

tização de uma dominação masculina e da visão 
patriarcal do Brasil na década de 70. O júri, que 
era composto majoritariamente por homens per-
mitiu a impunidade de Doca Street com a defesa 
de Evandro Lins, que não falou do crime em si, 
mas usou argumentos para deslegitimar Ângela 
Diniz. A dominação masculina está na participa-
ção do homem assumindo a figura de um herói e a 
visibilidade positiva que se associou à Doca Stre-
et, enquanto a mulher é ignorada, ocupando um 
cerco invisível (BOURDIEU, 2012). A imprensa 
na época concedeu uma boa imagem ao assassino, 
enquanto a vítima foi vista com uma reputação ne-
gativa e culpada pelo seu próprio assassinato. 
   
A MISOGINIA NO BRASIL

A misoginia está, de modo intenso e aprofun-
dado, ligada à dominação masculina. O termo vem 
do grego misogynia, sendo a junção de miséo (ódio) 
e gyné, (mulher).  Ou seja, remete à repulsa a tudo 
que é relacionado ao feminino. Entre as aborda-
gens possíveis das desigualdades entre homens e 
mulheres na sociedade, um eixo importante de en-
tendimento é o do poder, como já sinalizara Simo-
ne de Beauvoir (2001). Já para Bourdieu (2012), 
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nessa emergência de um conservadorismo masculi-
no, o homem vê a mulher como a realização da sua 
vontade de poder (BEAUVOIR, 2001), ou seja,

Se a relação sexual se mostra como uma relação 
social de dominação, é porque ela está construída 
através do princípio de divisão fundamental entre 
o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque 
este princípio cria, organiza, expressa e dirige o de-
sejo. (BOURDIEU, 2012, p. 31). 

 
Pode-se afirmar que a sociedade brasileira esta-

beleceu-se, culturalmente, com um viés de domi-
nação masculina. Desde a colonização até poucas 
décadas atrás, prevaleceram práticas e definições 
de base cultural de que as mulheres devem ocu-
par um lugar de passividade e submissão, tendo 
como função principal cuidar da família e da casa 
( e, certamente, isso encontra ecos ainda hoje em 
termos dos grupos sociais, arranjos familiares etc). 
No Brasil, a memória social em relação às mulheres 
prevalece como sendo de uma condição subalterna 
na participação da construção da sociedade brasi-
leira, no entanto, a herança patriarcal aflorada na 
estrutura social favorece a visão masculina como 
sendo a centralizadora e determinante das rela-
ções, o que se dá, de modo transversal, em todas as 
dimensões e camadas sociais.

Não apenas na própria superfície do tecido so-
cial, a visão de subalternidade da mulher tem re-
gistros importantes na literatura, no cancioneiro 
popular e na teledramaturgia. São inscrições e sé-
ries narrativas que acabam por traduzir, de algum 

modo, a misoginia como consequência de uma so-
ciedade patriarcal de forte dominação masculina 
que está enraizada por diferentes classes e eixos. 
Desde o século XIX, os sentimentos de misoginia 
e violência são registradas. É o caso da trama de 
Bentinho e Capitu, por exemplo, em que a forma 
de punição à sua esposa é pelo “suplício público da 
parceira ao mantê-la longe de seu espaço social”. 
(GOMES, 2013, p. 2). Esse suplício da mulher na 
obra de Machado de Assis é o que a dominação 
masculina imputa ao sexo feminino: se ferir a hon-
ra de seu companheiro, qualquer atitude violenta 
é justificável. Já no romance Menino de engenho, de 
José Lins do Rego, o feminicídio foi a opção do ho-
mem que desejava manter a sua reputação intacta,

Na ficção de Rego, o femicídio não é questionado 
em nenhum momento da narrativa, pois o homi-
cida enlouquece e se mata, restando o sentimento 
de pena e compaixão a seu favor. Vale destacar que, 
mesmo sendo criado pelo avô, no engenho, sem o 
carinho materno, sem os cuidados necessários, o 
narrador adulto não questiona a postura do pai. Pelo 
contrário, a morte trágica da mãe é vista como parte 
da tradição daquela região. (GOMES, 2013, p. 3).

Em termos do gênero da escrita, as escritoras 
brasileiras, apenas nas décadas mais recentes trou-
xeram para âmbito da literatura feminina o tema 
da misoginia e da violência. Ou seja, somente “a 
partir dos anos 1970, a escritora brasileira passa 
a explorar os crimes contra a mulher como parte 
da violência da família patriarcal” (GOMES, 2013, 
p. 3). Algumas autoras como Clarice Lispector e 

Memórias da misoginia: 40 anos do julgamento do assassínio 
de Ângela Diniz Mozahir Salomão Bruck, Bárbara Lima



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

56

Patrícia Melo desconstroem a violência contra a 
mulher como sendo uma prática aceitável. Elas 
passam em suas obras pelo assédio moral até che-
garem ao feminicídio. 

Produto  que floresceu da radicalidade da cul-
tura nacional, a chamada música sertaneja, que 
ganha força com a popularização da mídia radiofô-
nica no Brasil nas primeiras décadas do século XX, 
é também recheada de exemplos de misoginia e, 
muitas vezes de certa “naturalização” da violência 
contra a mulher.

A misoginia e perseguição à mulher também 
pode ser percebida na vida política nacional, como 
no caso dos regimes ditatoriais. Pode-se afirmar 
que a essencialidade do pensamento machista que 
se enraizou na sociedade brasileira, de diferentes 
formas e ângulos, pode ser percebida de forma 
duplicada em períodos de opressão, quando, além 
de uma visão machista, a mulher é violentamente 
torturada e vista como uma ameaça ao regime di-
tatorial. Ou seja, o ódio também é replicado por 
militares.     

Simone Beauvoir (2001), ao definir a razão 
para a violência masculina, constata que o homem 
enxerga a mulher como a realização da sua vonta-
de de poder. A ditadura brasileira é o período em 
que os homens soldados agridem e violentam as 
mulheres ativistas, que de certa forma ameaçam 
e tensionam a estrutura do regime, para afirmar 
que o poder está na mão do patriarcalismo. A res-
posta dessas mulheres subversivas à censura e vio-

lência de gênero é a união pelo feminismo, termo 
cunhado no Brasil apenas em meados da década 
de 1970.

Mas a reação institucional à mobilização das 
mulheres pode ser observada historicamente no 
Brasil mesmo antes do golpe civil-militar de 1964. 
Teles (2015) atesta que no período anterior á di-
tadura que teve início nos anos 1960, já se regis-
trava reações ao movimento, como foi a dispersão 
de mulheres engajadas na luta pela causa feminina 
no Brasil. Nesse período anterior ao golpe, duran-
te o governo de Juscelino Kubitscherk, foi fechada 
a maior mobilização feminina que começava a se 
manifestar, a Federação de Mulheres do Brasil: 

Essa organização de mulheres de caráter nacional, 
praticamente a única naqueles anos, foi criada por 
iniciativa do Partido Comunista com o objetivo de 
mobilizar “as massas femininas para as mudanças 
sociais”. (TELES, 2015, p. 1003). 

O fechamento da Federação e ainda a fragiliza-
ção das lideranças de esquerda parecem ter dificul-
tado ainda mais a identificação das mulheres com 
a agenda e a luta pela igualdade de gênero como 
um conflito importante, que não é classicista, e 
que apoia a democracia. No entanto, as mulheres 
despolitizadas ou “mulheres burguesas ou quase”, 
expressão cunhada por TELES (2015) apoiaram o 
golpe militar, motivadas pelo movimento conser-
vador.

Modo reverso, a participação das mulheres em 
termos da política e da mobilização social ganhou 
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outros sentidos como foi o engajamento em mo-
vimentos contra o governo de João Goulart e que 
lutavam pelos direitos da classe média. Essas or-
ganizações, como a Campanha das Mulheres pela 
Democracia (CAMDE) e a Liga Democrática de 
Mulheres pela Democracia (LIMDE), “serviram de 
base fundamental para mobilizar amplas ‘massas 
femininas’ para a concretização dos movimentos de 
triste memória: “Marcha com Deus Pela Família e 
Pela Liberdade.” (TELES, 2015,p.1004).  

Esse movimento conservador pré-golpista pas-
sa a não ser a motivação das mulheres que decidem 
por deixarem de ser submissas, optando por uma 
independência financeira ao ingressar no mercado 
de trabalho ou em obter um nível de escolarida-
de. A emancipação da vida privada proporcionou 
a elas uma visão ampliada para além do conser-
vadorismo e da censura de um período ditatorial 
que ainda desconhecia a liberdade feminina, “com 
novas relações sociais, as mulheres obtiveram uma 
relativa independência, ainda que, muitas vezes, 
de forma compulsória e não consciente” (TELES, 
2015, p. 1005).

No mercado de trabalho em 1976, as mulheres 
passaram a ser 28,8% (TELES, 2015). No Brasil, 
esse avanço feminino rumo a uma emancipação 
ainda era pouco reconhecido, pois durante a dita-
dura, a censura desconstruiu as mulheres ativistas 
por meio do silenciamento da opressão. “A miso-
ginia da ditadura andava de mãos dadas com a 
censura” (TELES, 2015, p. 1006). O ingresso das 
mulheres em uma vida pública ativa ficou à mercê 

do conservadorismo ditatorial e a opressão vividas 
por elas, pois enquanto saiam de uma condição 
de subalterna, de suas casas, para lutar pela rede-
mocratização eram violentadas tanto por pesadas 
torturas, quanto por serem vistas como mulheres 
masculinizadas. A ideia de uma mulher livre ou 
ativa politicamente é o que estimula a prática do 
feminicídio, pois elas infringem o sistema imputa-
do a elas,

 A mulher que se sente feminina não se atreve a en-
volver-se em atividades políticas ou intelectuais pró-
prias dos homens, ou a considerar-se como seu igual. 
Inversamente, se uma mulher se liberta do seu com-
plexo de inferioridade em relação aos homens, se 
ela tem sucesso nos negócios, na vida social, na sua 
profissão, ela sofre frequentemente um complexo de 
inferioridade em comparação com outras mulheres. 
Ela sente-se menos charmosa, menos amável, menos 
agradável porque é privada da sua feminilidade (BE-
AUVOIR, 2001, p. 57).

Outra forma de misoginia na ditadura do Brasil 
se deu pela distribuição da pílula anticoncepcio-
nal para impedir que as mulheres tivessem mais 
filhos, “realizou e acabou por impor esterilizações 
em massa e experimentações com substâncias re-
provadas nos países europeus, como o DepoPro-
vera. Essa droga foi largamente usada no Brasil, 
sem nenhum controle por parte das autoridades”. 
(TELES, 2015, p. 1006). A mulher não era vis-
ta como tendo um sexo, apenas como um objeto 
de experimentações, por isso, com o uso do anti-
concepcional que ainda não tinha sido testado no 
país, muitas tiveram problemas graves de saúde. 
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A DÉCADA DE 1970: FEMINISMO 
E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

As explicações para a recorrência das mani-
festações de misoginia e violência de gênero são 
profundas e complexas. Causas e des(ordenações) 
que estão incrustradas na raiz da formação da cul-
tura das sociedades, especialmente das daquelas 
sociedades, como a brasileira, dita machistas. “A 
violência também pode ser vista como um ato de 
desespero de homens que não aceitam nem o su-
cesso social, nem o direito à liberdade das mulhe-
res”. (GOMES, 2013, p. 4). O que acontecia nos 
anos 1970 era um aumento nos casos de morte de 
mulheres por seus cônjuges. “O feminicídio é parte 
das estratégias de manutenção da honra masculi-
na, por isso não causa espanto quando acontece” 
(GOMES, 2013, p.3). 

O assassinato de Ângela Diniz e outros crimes 
bárbaros contra a mulher registrados na mesma 
época, ou seja, em um momento de ascensão da 
mulher no mercado de trabalho, sugerem, mes-
mo que num plano de inconsciência social, uma 
resposta e tentativa de reafirmação da dominação 
masculina que ronda a sociedade brasileira. Parece 
que o entendimento acerca da morte, no caso de 
Ângela é de que ao disparar os tiros que a mata-
ram, Doca Street mantivera sua virilidade e res-
guardado sua reputação de um homem traído por 
sua esposa. A masculinidade é associada então, a 
ideia de nobreza (BOURDIEU, 2012), afinal “o 

homem não pode, sem derrogação, rebaixar-se a re-
alizar certas tarefas socialmente designadas como 
inferiores” (BOURDIEU, 2012, p. 75). Ou seja, 
Doca Street seria inferior se admitisse o término 
do relacionamento, aceitando a liberdade de Ân-
gela. Para ele, a sua honra tinha maior valor, e por 
isso, optou por assassina-la.

O Brasil vivia uma década de tensionamentos 
no regime militar. No ápice da censura e opressão, 
cresce no lado oposto, o ativismo de mulheres. 
Apesar das práticas da escrita para jornais e revis-
tas terem começado no século XIX, é na década 
de 70 que o discurso feminino é mais politizado. 
Essas mulheres procuram uma emancipação, uma 
liberdade à sua condição de um corpo dominado 
(BOURDIEU, 2012).

Com todas as complexidades de uma socieda-
de patriarcal, com o homem tentando disciplinar 
os corpos femininos (GOMES, 2013), algumas 
mulheres ao tornarem-se ativistas na década de 
70, rompem com a ideia da passividade femini-
na, além de protestarem para uma redemocratiza-
ção do país. A mulher, então, passa a ser um sexo 
percebido (BOURDIEU, 2012). A ONU declara 
1975 como sendo o ano da mulher, devido à luta 
feminista que estava sendo reconhecida mundial-
mente.

Houve mulheres que se integraram às guerrilhas ur-
banas e rurais, outras participaram de ações políti-
cas, como a organização e manutenção da imprensa 
clandestina, a distribuição de material impresso e o 
cuidado de casas (chamados de aparelhos) que ser-
viam de base para estruturar as organizações e as 
atividades. (TELES, 2015, p. 1008).
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A mídia alternativa feminista foi uma forma de 
resistência não só na ditadura, mas também para 
mobilizar as mulheres a saírem de uma condição 
subalterna. O jornal Nós Mulheres, por exemplo, se-
guia uma linha editorial de denunciar a repressão 
militar além de casos de violência doméstica. As 
ativistas que participavam da construção e veicu-
lação desses jornais foram duramente violentadas. 

Na ditadura, “houve mulheres sequestradas, 
torturadas, estupradas, assassinadas e desapareci-
das. O Projeto Brasil Nunca Mais analisou os casos 
de 7.367 militantes processados pela justiça mili-
tar, e destes 12% eram mulheres”. (TELES, 2015, 
p. 1008). Uma parcela de mulheres que viveram 
na época ditatorial se dedicava à clandestinidade, 
intensificando a participação política por passeatas 
e pegando em armas,

viveram a clandestinidade de diversas formas, com 
outros nomes, outras identidades, deslocavam-se 
para várias partes do país ou para outros países, 
engravidaram, fizeram abortos ou tiveram filhos e 
os amamentaram, e choraram as perdas de pessoas 
queridas e amadas. (TELES, 2015, p. 1008).

 
No auge do feminismo do Cone Sul, no Brasil, 

as mulheres que lutavam pela redemocratização 
também se pronunciaram em relação ao assassina-
to de Ângela Diniz. Após a decisão do Tribunal 
do Júri, no final da década de 70, o movimento 
Quem ama não mata mobilizou mulheres que não 
concordaram com o machismo que foi aquela audi-
ência. Embora a militância feminista nos países do 

Cone Sul não tenha acontecido da mesma forma 
que na Europa Ocidental e Estados Unidos, devido 
à censura e a opressão –“o contexto político tornou 
difícil, senão quase impossível, em alguns lugares, 
durante as ditaduras, qualquer forma de manifes-
tação, reunião, panfletagem e reivindicações” (PE-
DRO, p. 116) –, as mulheres por meio de passeatas 
ou jornais clandestinos conseguiram transmitir um 
discurso ativista, e fazer com que o público femi-
nino percebesse “a especificidade de ser mulher, de 
atuar como mulher no espaço público e, portanto, 
a constatação de sua identificação com o feminis-
mo”. (PEDRO, p. 126). Na primeira edição do jor-
nal Nós Mulheres, as ativistas afirmam,

são poucas as tribunas democráticas que a mulher (e 
não só a mulher) encontra hoje em dia para poder 
expressar a sua opinião tanto em relação aos pro-
blemas gerais da sociedade quanto ao seu problema 
específico de mulher. Queremos que este jornal seja 
mais uma destas poucas tribunas. (EDIÇÃO NÚ-
MERO 1, Editorial jornal Nós Mulheres).

 
De modo muito mais intenso, à época, não 

havia uma aceitação em relação à igualdade de 
gêneros. E, certamente, aquelas mulheres que se 
colocavam na luta por essa igualdade, pelo direito 
de exercerem seus direitos, suas liberdades e, es-
pecialmente, seus desejos, acabam ficando mais 
expostas e, por assim dizer, mais vulneráveis. Era 
assim no ambiente doméstico e era também assim 
em termos da participação das mulheres na luta 
pela democracia em um país afundado num triste 
período ditatorial. A luta feminista, como aponta 
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Hooks (2018), “deve existir à parte e como parte 
de uma luta maior para erradicar a dominação em 
todas as suas formas” (p. 171). 

O PICARESCO JULGAMENTO 
DE DOCA STREET

Até a década de 1970, um julgamento havia 
tido tanta repercussão na história mídia brasileira. 
E os ingredientes deste acontecimento jornalístico 
– o julgamento – vieram se desenvolvendo como 
um intenso e envolvente enredo desde dezembro 
de 1976, quando ocorreu o crime da Praia dos Os-
sos. Elementos como a vida social movimentada 
de Ângela e Doca, muito fora dos padrões morais 
vigentes, a classe social a que pertenciam, um certo 
carisma dos dois Doca Street  e tudo mais que me-
xia com as representações e imaginários sociais da 
sociedade brasileira e que fartamente era alimen-
tado pela mídia.  Outra vez a história patriarcal 
brasileira vem à tona, a mulher sendo convidada 
(BEAUVOIR, 2001) do seu próprio crime, isto é, 
subalterna, passiva, e não sendo vista como um ser 
com direitos iguais ao sexo masculino, mas depen-
dente dele.

Evandro Lins de Souza, em 1979, chamou a 
atenção por seu discurso emotivo e carregado de 
um sensacionalismo. Os seus 30 minutos de ré-
plica durante o julgamento de seu cliente, Doca 
Street, foram suficientes para o Tribunal do Júri 
se convencer da inocência do assassínio. Foram ar-

gumentos que deslegitimaram Ângela Diniz, pois 
essa era uma das técnicas usadas pelos advogados 
de defesa daquela época, para limpar a reputação 
de seus clientes, destacavam a vida pessoal da ví-
tima como justificativa para a atitude violenta do 
assassínio.

A retórica usada por Evandro Lins foi o que 
chamou a atenção da imprensa, que cobriu todo 
o julgamento dentro do Tribunal. Na retranca uma 
cobertura maior que a autoridade da matéria da Veja 
Doca vai, mata e vence, o subprocurador Alberto Ma-
rino Júnior reflete sobre a atitude dos jornalistas 
e do juiz, por ter permitido que o tribunal viras-
se um “programa do Chacrinha”. O juiz Francisco 
Motta Macedo tolerou risos e vaias durante a au-
diência “ele exigiu silêncio do plenário uma única 
vez em 21 horas (...). A plateia presente ao acanha-
do Fórum de Cabo Frio de fato fez o que quis no 
tribunal, portando-se com o desembaraço de quem 
vai ao circo”, afirma Marino Júnior.

Um ponto que merece destaque no julgamento 
foi que pela primeira vez na história da justiça bra-
sileira, a imprensa televisiva montou um centro de 
transmissão na sala do júri, transmitindo ao vivo 
o que se passava no tribunal. A desenvoltura dos 
jornalistas também foi acentuada: a reportagem da 
Veja Doca vai mata e vence mostra a atitude exagera-
da de uma repórter da TV Tupi, ao ver Doca Stre-
et chegando para a audiência, gritou atropelando 
cadeiras “olha o Doca, olha o Doca”. A cobertura 
então assumiu um papel que não era a dela, de ter 
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possibilitado uma grande visibilidade a imagem do 
assassínio, enquanto o crime cometido por Doca 
ficou em segundo plano.

Do lado de fora do Tribunal várias pessoas es-
peravam o resultado do julgamento na torcida pela 
absolvição de Doca Street. Cartazes como “Doca, 
Cabo Frio está com você” e gritos em prol da li-
berdade do assassínio integravam o “circo” que foi 
esta audiência. O que não surpreende é o sistema 
patriarcal estar incorporado em um júri composto 
majoritariamente por homens. Essa poderia então, 
ser uma das causas para o “perdão” cedido à Doca. 
Afinal, a mulher que desejava ter uma independên-
cia e liberdade era vista como uma afronta ao sis-
tema patriarcal, e na audiência, Doca Street estava 
com a razão ao calar uma mulher livre (PERROT, 
2005).

Ao contrário de outras formas de dominação, o 
sexismo molda e determina diretamente as relações 
de poder nas nossas vidas privadas, em espaços so-
ciais familiares, no contexto mais íntimo — o lar — e 
na esfera íntima das relações — a família. Normal-
mente, é no cerne da família que testemunhamos a 
dominação coerciva e aprendemos a aceitá-la, seja a 
dominação dos pais sobre o filho, seja do sexo mas-
culino sobre o feminino (HOOKS, 2018, p. 167).

Após o resultado, mulheres que eram contra a 
absolvição se manifestaram com um abaixo assina-
do afirmando que Doca era o retrato do machismo 
na época, em discordância com a decisão do júri. 
Essas mulheres integravam o movimento feminista 
que se mobiliza na década de 1970 para incentivar 

a condenação dos assassínios. 

O JULGAMENTO NAS 
REVISTAS MANCHETE E VEJA

Com ampla cobertura na mídia – emissoras de 
televisão e rádio, jornais e revistas semanais – o 
julgamento que entraria para a memória e a histó-
ria do Judiciário nacional, mobilizou a atenção da 
opinião pública. Como já mencionado, rádios e tvs 
transmitiram ao vivo durante todo o julgamento, 
com longas coberturas também nos dias que o an-
tecederam. A cobertura de duas revistas chamaram 
a atenção pela grande importância e espaço dados 
ao caso: Veja e Manchete. De estilos e propósitos 
editoriais bem distintos, as duas revistas, ao seu 
modo, apresentaram perspectivas diferenciadas do 
julgamento em suas coberturas. Para este artigo, 
optamos por focar nosso olhar para esses dois ma-
gazines, procurando neles observar os modos de 
abordagem e perspectivação daquele acontecimen-
to e que valores construíram em suas narrativas 
jornalísticas.

Importante, antes, retomar, brevemente aqui, a 
posição das duas publicações no mercado editorial 
de 1979. A Revista Manchete foi lançada pelo grupo 
Bloch no ano de 1952. Surgiu com proposta de 
modernização do mercado magazine e destinava 
amplo espaço a fotos. Depois do golpe civil-militar 
passou a ter claro alinhamento ao governo ditato-
rial. Já a Veja surgiu em 1968, a partir de projeto 
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que envolveu o próprio Roberto Civita e o jornalis-
ta Mino Carta. Carta permaneceu à frente de Veja 
até 1976.

Se Veja surgiu com o intuito de ser uma versão 
brasileira da revista Time norte-americana (Civita 
era o subchefe da sucursal da Time, em Tóquio), 
investindo no jornalismo interpretativo e crítico, 
a Manchete, que a esta altura já circulava há 16 
anos, mantinha seu propósito de apostar em temas 
polêmicos, mas com um viés conservador, e um 
projeto gráfico marcadamente imagético.

As dissonâncias entre as coberturas de Veja e 
Manchete para a cobertura do caso Ângela Diniz 
e, especialmente, o julgamento de Doca, começam 
pelas capas das edições da revista que trouxeram 
a cobertura sobre o júri. A edição 581 de Veja, se-
guinte ao julgamento, trouxe em sua capa uma foto 
ampla de Doca Street durante o julgamento com 
a manchete “Um crime sem castigo”. Na reporta-
gem sobre o julgamento, uma descrição detalha-
da do que ocorreu no julgamento tem início com 
um versal que dá o tom da narrativa: “A defesa 
provou que Ângela tinha má conduta. A promo-
toria disse que Doca era um rufião. A plateia foi 
uma festa e um crime deixou de ser julgado (Veja, 
581,p.112).  

Nas oito páginas da reportagem de Veja dedica-
das ao julgamento, o tom de crítica ao julgamento 
em si e ao seu resultado que, praticamente, absol-
veu Doca Street são transversais a todo o texto. 
Doca foi condenado por homicídio culposo, a dois 

anos de prisão com direito a sursis e saiu imediata-
mente livre do tribunal. Os repórteres Artur Xexéo 
e Augusto Nunes que assinaram a reportagem de 
Veja destacaram em seu texto que o clima na pla-
teia do júri, ao final do julgamento, era de uma 
arquibancada de jogo de futebol com a maioria dos 
presentes gritando e comemorando o resultado, 
em que prevaleceu a tese de legítima defesa da honra: 
“ esse elixir que permite a homens de boa família, 
quando servidos por advogados de renome, mata-
rem suas mulheres, legítimas ou não” (Veja, 581, 
p. 114). 

O encerramento do texto da reportagem, assi-
nada por Artur Xexéo e Augusto Nunes, é de  ine-
quívoca força poética: 

Na verdade, o machismo e a falsa moralidade já 
fizeram outras vítimas. Além de Ângela Diniz, só 
Minas Gerais já entregou Josefina Lobato e Lurdes 
Calmon, mas o júri de Cabo Frio mostrou que essa 
tendência não é exclusivamente da tradicional famí-
lia mineira. Não é também coisa nova nem singula-
ridade nacional, num país onde a realidade só pode 
oferecer o crime e o júri de Cabo Frio, com perso-
nagens menores e episódios de gosto discutível. É 
coisa velha, do tempo que Otelo mata Desdêmona 
e ninguém dá importância ao fato de Shakespeare 
ter sugerido que era ele o infiel, e não ela, pois na 
peça se pode ver um caso do mouro com Emília, a 
mulher do intrigante Iago. Gustave Flaubert deu a 
Madame Bovary um copo de arsênico. Leon Tolstói 
deu a Anna Karenina as rodas de um trem. Eça de 
Queirós deu a Luísa de “Primo Basílio” uma febre 
tifóide. Machado de Assis deu a Capitu uma morte 
solitária. Ângela Diniz, sem a estatura dessas perso-
nagens, recebeu do júri de Cabo Frio quatro tiros no 
rosto (Veja, edição 581, p. 119). 
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Se Veja foi, à época, claramente mais contun-
dente na crítica ao circo em que se transformou 
o julgamento e à absolvição, a revista Manchete 
foi, ao seu modo, também criticou o happening em 
si, mas se conteve em termos das opiniões acerca 
do resultado. teve postura distinta. Manchete, na 
verdade, deu ampla cobertura ao caso desde o as-
sassinato de Ângela, em 1976. Aliás, a imagem de 
Ângela Diniz como “a pantera mineira” foi muito 
recorrente nas páginas de Manchete, desde antes do 
assassinato. Hoje, todo o acervo digital de Man-
chete está disponível no portal da Biblioteca nacio-
nal Digital4. O interessado que inserir no serviço 
de busca o nome de Ângela Diniz, com o filtro da 
revista Manchete, encontrará um farto material de 
referência à socialite mineira. Em geral, Ângela era 
representada por adjetivos como pantera, maravi-
lhosa, sedutora, encantadora e perigosa, entre tan-
tos outros.

A reportagem de Manchete sobre o julgamento 
foi um texto em primeira pessoa de Carlos Heitor 
Cony. Oscilando entre o descritivo e o crítico –
marcadamente testemunhal – a narrativa de Cony, 
curiosamente se constrói de modo ambíguo. O jor-
nalista sinaliza para uma postura crítica em relação 
ao resultado, mas o percebe mais como sendo a 
síntese de um sistema jurídico demagogo e falho 
do que, propriamente, uma consequência da influ-
ência de uma cultura machista e misógina.

Acusar a sentença de Cabo Frio de Machista é uma 
idiotice tão grande quanto culpar a mise-en-scéne, 

considerando-a própria do Terceiro Mundo. (...) 
Como disse acima, os jurados se perderam ao res-
ponder os quesitos e acabaram obrigando o juiz a 
dar uma pena que não condizia com o pensamento 
de nenhum deles. A barbeiragem é própria do tri-
bunal popular – e é nisso que reside a beleza desse 
tipo de julgamento. (Manchete, 1437, 1979, p. 15).

Importante considerar que mesmo com as per-
ceptíveis distinções nas narrativas sobre o julga-
mento de Doca Street de Veja e Manchete, presentes 
nas edições das duas revistas logo após o júri, em 
outubro de 1979 aportam elementos importantes 
para se pensar, por um lado, como tais aconteci-
mentos, de algum modo, acabam se inscrevendo 
na memória, e por isso mesmo, na cultura de uma 
sociedade. Por outro lado, contribui também para 
pensar a potência da mídia como fonte do me-
morável e construtora, ela mesma, de versões que 
alimentam e retroalimentam o senso comum e o 
cotidiano.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A retomada da cobertura jornalística sobre 
o julgamento do assassínio de Ângela Diniz, em 
1979, em Cabo Frio (RJ), oportunizou aos autores 
refletir sobre aspectos que consideramos relevan-
tes em termos de como a memória, não raramen-
te, tem em si cristalizadas visões estereotipadas e 
excludentes quando se trata, por exemplo, de te-
máticas sobre os direitos da mulher e seus modos 
de presença na sociedade. Neste artigo, tomou-se 
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como empiria o caso concreto de uma mulher – 
Ângela Diniz – que, em sua época, sofreu com 
estranhamentos, críticas e perseguições pelo fato 
de não se curvar a moralismos, em geral hipócritas 
como o de uma sociedade extremamente conserva-
dora, como a mineira.

Ângela Diniz – chamada desde jovem de pan-
tera e perigosa pela mídia de sua cidade de ori-
gem – parecer ter sido, em vida, condenada por 
colocar-se como sujeito, como mulher de desejo, 
em uma cultura onde as mulheres, em geral, eram 
silenciadas e podadas como seres desejantes. Cou-
be ao seu companheiro, Doca Street, a execução. 
Pode-se até argumentar que toda a trama é mais 
complexa do que isso, considerando-se a sociedade 
da época, a os hábitos culturais da época, a mí-
dia da época, a vulcânica personalidade de Ângela, 
as também contraindicadas relações íntimas e de 
amizade que mantinha e tudo mais. Mas, ao final 
de tudo isso, o que justificaria que Ângela fosse 
assassinada com seis tiros? Mais ainda, que papel 
a mídia cumpriu nesse processo que culminou, no 
primeiro julgamento, em uma pena brandíssima 
para Doca Street?

De resto, a análise das páginas de Veja e Man-
chete sobre o julgamento – um acontecimento do 
âmbito jurídico que se transformou prevalente-
mente em acontecimento midiático-jornalístico 
– reforçam a importância de se pensar como as 
textualidades midiáticas em seu presente – e que 
posteriormente se instituem como memória e his-

tória – fortemente contribuem para as versões e 
percepções dos modos como se edificam as com-
preensões dos fatos que constituem a vida social 
seja no presente seja no futuro, como constituirão 
o memorável.
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Relatar o outro: 
o testemunho midiático sobre o delito de gênero
Lúcia Lamounier Sena1, Luciana Rodrigues Lapér2, Letícia Silva Azevedo3

(...) que esses relatos não constituíssem simplesmente historietas estranhas ou paté-
ticas, mas que de uma maneira ou de outra (porque eram queixas, denúncias, ordens 
ou relações) tivessem feito parte realmente da história minúscula dessas existências, 
de sua desgraça, de sua raiva ou de sua incerta loucura” (Foucault, 2006)

RESUMO

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a cobertura jornalística mineira, no período 
ente 2006/2016, sobre mulheres que atuam no tráfico de drogas. O sistema mídia, por meio da notícia, é 
apresentado como um dispositivo testemunhal que opera em uma relação desigual de poder que, se estabe-
lece no embate entre o silêncio inicial daquele/daquilo que é relatado e a palavra amplificada daquele que 
relata. O estudo aponta o testemunho midiático como uma tecnologia social de gênero que opera através 
de um discurso produtor das diferenças como sentidos hierárquicos despontencializadores da agência fe-
minina no crime do tráfico.

Palavras-chave: Testemunho midiático. Mulheres. Tráfico de drogas.

INTRODUÇÃO

Um testemunho é portador de uma narrativa 

que convoca uma evidência factual e temporal es-

pecífica. Essa narrativa pode ser considerada po-

tente pela força do seu relato de dar visibilidade 

pública a certos agentes, às suas ações e as temáti-

cas sociais implicadas. 

Na posição daquele que traz um relato sobre 

o vivido ou que faz referência ao vivido por ou-
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trem, um testemunho é uma narrativa envolta em 
um quadro de interpelação moral, de reafirmação 
ou contestação do regime de verdade pelo qual se 
estabelece o reconhecimento ou ausência de reco-
nhecimento de si e/ou a do outro (BUTLER;2015). 
Entendido como um testemunho sobre o outro, o 
sistema mídia, por meio da notícia, é um disposi-
tivo testemunhal que se apresenta em uma relação 
desigual de poder que, com frequência, é estabe-
lecida no embate entre o silêncio inicial daquele/
daquilo que é relatado e a palavra amplificada da-
quele que relata

Na perspectiva do crime do tráfico de drogas e 
gênero, objeto de nossa pesquisa, o silenciamento 
do relatado é operado duplamente. Por um lado, 
o fato de o sistema mídia se apresentar como um 
sistema perito, nos termos de Giddens (1990), ins-
tituição social de um sistema que pressupõe que 
o guardião da verdade não seja o sujeito que a 
profere, e sim a instituição que ele representa. O 
mediador em questão não é somente o suporte do 
discurso sobre a verdade, mas também é o porta-
dor da interpretação, aquilo que torna a informa-
ção creditada. E nesse aspecto que a confiança se 
estabelece, ou seja, não somente pelo discurso em 
si, mas pela confiança em relação à autoridade do 
mediador e o discurso que pratica - legitimador da 
realidade do mundo a que procura dar visibilidade 
(SENA, 2016, pag. 5). Imbuído da perícia jorna-
lística, o testemunho na forma de uma narrativa 
noticiosa interpela o outro em sua existência moral 

transgressora: uma mãe, filha, uma esposa, enfim 
um papel de gênero transgredido pela prática do 
tráfico. Uma testemunha que ao mesmo tempo em 
que apresenta a sua narrativa disponibiliza os ter-
mos morais e institucionais para o reconhecimento 
da legitimidade do seu relato.  

A dimensão moral e institucional do teste-
munho midiático sobre o gênero e suas práticas 
“desviantes” aparece no estudo de Elizabeth Jelim 
(2002) sobre o gênero na memória do período da 
ditadura na Argentina (1976-1986). Por um lado, 
as representações do masculino se naturalizaram 
na perspectiva dos militares e dos guerrilheiros. O 
rosto masculino da guerra interna. No seu oposto 
desviante, as representações midiáticas da masculi-
nidade ou da dessexualização das guerrilheiras em 
contraponto à feminilidade das organizações de di-
reitos humanos, chefiadas por mulheres e seus incon-
troversos ícones, lenços brancos, flores, fotografias e 
painéis cujas fotos dos desparecidos testemunhavam 
a sua existência de mães, esposas ou namoradas. 

Judith Butler (2015) propõe uma reflexão sobre 
as implicações do relato sobre si, situação em que 
somos convocados a apresentar uma narrativa sobre 
nós mesmos. Essa interpelação é um encontro com o 
outro (que nos convoca ao relato) e ao mesmo tempo 
nos (re) constrói em termos dos limites dos quadros 
histórico, sociais e morais que postulam uma inteli-
gibilidade sobre os agentes.  O “eu” e o outro sobre o 
qual agimos no processo do relato. 

Transpondo a proposição acima apresentada 
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para os interesses deste artigo, buscamos apresen-
tar o testemunho midiático como uma interpela-
ção do outro (a quem não é dada a oportunidade 
de fazer um relato sobre si) no seu agir sobre o 
mundo, um relato sobre uma mulher flagrada no 
seu encontro com a lei devido ao crime do tráfico 
de drogas. Relato social que se inicia através do 
testemunho midiático, ou seja, uma notícia gerada 
a partir das fontes oficiais, um boletim de ocor-
rência policial, fonte através da qual o jornalista 
apresenta um testemunho público de um delito 
prescrito na Lei 11343/2006, cometido por uma 
mulher.  A testemunha interpela, mas não dá voz 
ao interpelado.

 A discussão sobre o acontecimento midiático 
como um testemunho proposta pelo artigo faz par-
te de uma pesquisa financiada pelo FIP  PUC Mi-
nas/CNPq sobre tráfico de drogas, mídia e gênero e 
se insere na linha de pesquisa “Simbologias do Mal 
na Midiatização do Crime e da Violência” junto 
ao grupo de pesquisa do CNPq, Mídia e Memória. 

O corpus de pesquisa foi constituído por no-
tícias publicadas predominantemente nos veícu-
los online dos jornais, O Tempo e Super Notícias. 
O recorte temporal definido foi de uma década, 
abrangendo os anos de 2006 (ano de promulgação 
da nova lei antidrogas 11343/2006) até 2016. O 
material de análise que embasou a pesquisa foi tra-
tado de forma qualitativa com auxílio do software 
NVivo e para alguns cruzamentos estatísticos pelo 
software SPSS.

O artigo foi dividido em duas partes. Na pri-
meira parte, discute-se o entendimento das tec-
nologias sociais midiáticas como tecnologias de 
gênero, dispositivos produzidos e produtores das 
normas de inteligibilidade sobre o outro e, por-
tanto, como um testemunho social legitimado nas 
narrativas sobre as transgressões femininas. Na se-
gunda parte, apresentamos resultados parciais da 
pesquisa, em que a figura da “mulher comparsa”, 
agente destituído da sua potência por uma narra-
tiva que secundariza a sua ação em prol de outro 
alguém. Em geral, um homem. Nas considerações 
finais explicitamos alguns itens referentes os resul-
tados e a abordagem do testemunho midiático. 

TECNOLOGIAS SOCIAIS DE 
GÊNERO E TESTEMUNHOS

Uma técnica social atua sobre uma dimensão 
de realidade e a sua potência é relativa aos aciona-
mentos sociais que lhes são decorrentes e, portanto, 
a sua capacidade de alterar as formas de percepção, 
de discursos e ações sobre o mundo. Um dispo-
sitivo não se apresenta como uma materialidade 
em si. Inscreve-se em um complexo normativo que 
abarca de instituições a pressupostos científicos e 
filosóficos, nos padrões dos patrimônios arquitetô-
nicos. entre outros elementos. Uma técnica social, 
entendida como um dispositivo, estrutura-se em 
uma rede cujas conexões entre uma diversidade de 
contextos que a materializam na dinâmica social 
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como uma estrutura mediadora dos sentidos hege-
mônicos (AGAMBEM, 2005).

As tecnologias sociais são dispositivos produ-
zidos e produtores das normas de inteligibilidade 
sobre si e sobre o outro, em uma lógica contextual 
de “normas que estabelecem os limites do que é 
considerado uma formação inteligível do sujeito 
dentro de determinado esquema histórico das coi-
sas” (BUTLER, 2015, p.29). Nesse sentido, nosso 
pressuposto é de que o sistema mídia, aqui recorta-
do pelas práticas jornalísticas, pode ser entendido 
como um dispositivo testemunhal cujo poder se es-
tabelece por uma rede de instituições e interações 
sócio-técnicas, de naturezas diversas, que são ca-
pazes de produzir, difundir e sustentar narrativas 
hegemônicas sobre os fatos sociais.  

A narrativa midiática, entendida como um 
testemunho, uma técnica social de produção dis-
cursiva que não está alheia às relações de poder 
contextuais e históricas que lhe constituem como 
um testemunho legítimo e que também participam 
da sua construção, conteúdo e forma. No processo 
de produção e difusão de um testemunho midiáti-
co - um acontecimento - estão envolvidas as nego-
ciações entre as práticas profissionais, os interesses 
dos agentes envolvidos, os enquadramentos, as sa-
liências, destaques e representações formatadores 
de uma narrativa sobre o mundo social (ZIZECK, 
2017; SILVERSTONE,2012). 

Na perspectiva de Slavoj Zizek (2017), o acon-
tecimento não traz em si um conteúdo especifi-

co cuja totalidade de sentidos já está configurada 
como algo a ser exposto. À medida em que algo 
vai se tornando público é que se apresenta como 
acontecimento, “um efeito que excede suas causas 
e que se engendra como uma conexão de sentidos” 
(idem, pag.11). Isso significa entender o aconte-
cimento não como um fato, mas como algo cons-
truído pelos parâmetros de uma narrativa que é 
ao mesmo tempo uma forma e uma técnica social 
discursiva.  

Para referenciar a mídia como uma tecnolo-
gia de gênero, na perspectiva de Lauretis (1987), 
é necessário, primeiramente, situar o discurso 
como produtor de posições de gênero. Nesse sen-
tido, assumimos a perspectiva de Michel Pecheux 
(1988), do discurso como um fato estrutural or-
denado pela perspectiva do simbólico. O discurso, 
como um campo de disputa, é atravessado pelas 
interpretações advindas dos múltiplos processos 
interpretativos e, portanto, não deve ser compre-
endido em si, mas sim como maneiras de signi-
ficar. É importante considerar que a construção 
de um discurso é permeada pelo contexto de sua 
produção e pela memória do sujeito que o produz 
(OLIVEIRA, 2005). Os agentes sociais são cons-
tantemente transpassados por práticas discursivas. 
No processo de produção e interpretação dos tes-
temunhos midiáticos se faz presente uma memória 
sócio-histórica que opera através dos condicionan-
tes do próprio agente da interpretação, assim como 
os operadores relativos à apropriação, à negociação 

Relatar o outro: o testemunho midiático sobre o delito de gênero 
Lúcia Lamounier Sena, Luciana Rodrigues Lapér, Letícia Silva Azevedo



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

70

ou o rechaço dos sentidos disponibilizados (GRE-
GOLIM, 2007; POLLACK, 1982;1989). 

O tráfico de drogas como uma prática discursi-
va midiática sobre o fenômeno da criminalidade e 
gênero aciona a operacionalização da perspectiva 
cientifica como um dispositivo acionador dos con-
dicionantes sociais interpretativos. Em um estudo 
anterior (SENA, 2018), argumentei que entendi-
mento da criminalidade feminina, como um desvio 
psíquico, biológico e social de gênero ao longo do 
Século XX foi edificado por bases estatísticas de 
crimes predominantemente masculino. A narrati-
va científica daí decorrente era de que o gênero 
(tido como o correlato biológico do sexo) implica 
em condicionantes do perfil e das próprias práticas 
criminosas. No caso do Brasil, esses pressupostos 
sustentaram a formação das prisões das prisões fe-
mininas nas décadas de 1930/1940.

Na perspectiva de Butler (1987; 2006), a re-
petição das ênfases, recortes e práticas discursivas 
específicas materializam os atos e os agentes envol-
vidos com as práticas criminais como diferenças de 
natureza sexual e moral. O mesmo padrão ideoló-
gico se aplica para a mídia geral, tornando-a como 
uma tecnologia social de gênero cujos padrões dis-
cursivos referendam dados essencializadores das 
características criminais que passam ser considera-
das intrínsecas aos agentes femininos. 

O estudo pioneiro de Dulcília. Buitoni (1981) 
sobre a imprensa feminina no Brasil demonstra 
que as narrativas midiáticas contribuem para ma-

ximizar a diferença entre qualidades reais e ideais 
que categorizam as mulheres, colaborando na for-
mação de um mito sobre a mulher, na construção 
de uma mulher – mito: uma identidade feminina 
genérica e atemporal, que não valoriza a mulher 
individual e histórica e seu contexto social.

No que tange à tecnologia social de gênero, o 
dispositivo midiático reforça a perspectiva meto-
dológica da genealogia de Foucault (2000) no sen-
tido de que historicamente a essencialidade consti-
tutiva do gênero permanece, para além do campo 
midiático, como uma referência para análise do fe-
nômeno gênero e criminalidade. No caso das mu-
lheres, essencialmente loucas, apaixonadas, falsas 
ou vítimas são os argumentos simbólicos, políticos 
e institucionais que permanecem alimentando o 
debate, as representações e a própria constituição 
social do sujeito “gendrado”. (SENA; MORAIS, 
2017). 

No próximo tópico apresentamos o testemunho 
midiático da “Mulher Comparsa”, vinculação de 
uma prática criminal feminina à uma figura secun-
dária, que talvez não por acaso seja um homem, 
na figura de um marido, filho ou chefe de uma 
quadrilha. Através desse recorte da pesquisa glo-
bal, identificamos o testemunho midiático como 
um dispositivo discursivo que referenda a forma-
ção dos agentes “em relação a um conjunto de có-
digos, prescrições ou normas(...) que estabelecem 
os limites do que será considerado uma formação 
inteligível do sujeito (BUTLER, 2015, PAG. 29) 
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A MULHER COMPARSA:  
UM TESTEMUNHO 
SOBRE O DESVIO E A NORMA 

No conjunto do material analisado, a categoria 
denominada mulher comparsa é aquela que aparece 
nas notícias como coadjuvante no processo de co-
mercialização, estando ligada a um traficante, qua-
drilha ou uma gangue. Esta ligação pode ser ape-
nas profissional, mas também se enquadram, nesta 
categoria, mulheres que mantém algum tipo de 
relacionamento afetivo sexual com um traficante 
ou são familiares dos mesmos (mães ou esposas).

Esta posição coadjuvante da mulher aciona mo-
delos binários essencializadores de gênero, mode-
los estes que vinculam o sexo biológico ao compor-
tamento, acarretando na naturalização do campo 
de ação feminina como o campo do privado e a 
ação masculina ao campo do público. Flávia Biroli 
(2018) aponta que a dualidade entre as esferas pú-
blicas e privadas permeiam os padrões de sociabi-
lidade e constroem a percepção da vida doméstica 
como natural, espaço essencialmente “destinado” 
à mulher. 

As notícias ao associarem a prática crimino-
sa feminina ao agente masculino, constroem um 
discurso que acaba por justificar a transgressão da 
mulher pela associação ao homem, representando 
– a como coadjuvante de sua própria ação. A nu-
vem de palavras, apresentada na Figura 1, ilustra 
essa categoria. 

                                 Figura 1 – Nuvem de Palavras   

Mulher Comparsa

Fonte: Produzido pelas autoras

O vínculo da transgressão feminina com a ação 
masculina e o espaço privado ou regional de ação 
dessas mulheres pode ser lido na centralidade da 
palavra “drogas” que co-relaciona “mulher” com a 
ideia de uma ação conjunta, por exemplo, na pro-
ximidade das palavras “mulheres”, “bairro”, “ho-
mem”, “marido”, suspeita” e no topo da nuvem 
“polícia militar” e “homens” . Na parte inferior da 
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nuvem a palavra “drogas” está próxima aos termos 
“tráfico”, “casal”, “preso”, “casa” e aos plurais, 
“presos” e “suspeitos”, demarcando novamente 
uma ação transgressora de comparsa.

A situação de comparsa, ação que é realizada 
em conjunto, está presente nas matérias que tem 
como foco a participação da mulher nas quadri-
lhas e marcação do gênero no plural. A recorrência 
da palavra “polícia” tanto indica a fonte de onde 
foram extraídas as matérias quanto tem o efeito 
simbólico de marcar a repressão a essa transgressão 
feminina: 

 
Ao menos onze pessoas foram presas na manhã des-
ta sexta-feira (29) durante uma operação policial no 
aglomerado Morro do Papagaio, região Centro Sul 
de Belo Horizonte. Os suspeitos, quatro mulheres 
e sete homens, segundo a polícia, têm envolvimen-
to com o tráfico de drogas e homicídios na região. 
(PENNA, 2009).

Segundo o 49º Batalhão da Polícia Militar, dois ho-
mens e três mulheres foram presos em uma casa na 
rua Medéia depois de uma denúncia anônima. No 
local a PM encontrou 16 tabletes de crack, com um 
quilo cada, um dentro de uma bolsa. (RABELO, 
2010). 

Ao se tratar da mulher comparsa, o discurso sobre 
ela é construído reafirmando sua posição subordi-
nada ou aliada a outrem. Nas notícias, a partici-
pação feminina e masculina é evidenciada na for-
mação das quadrilhas pelo fato da ação criminosa 
não ser representada como um ato passível de ser 
protagonizado de forma isolada. Estas mulheres 
são descritas como responsáveis por esconder a 

droga, vigiar o local onde a droga é armazenada ou 
transportar a droga para dentro de cadeias ou entre 
localidades. Estas funções são descritas de forma 
hierarquizada, como se as mulheres estivessem su-
bordinadas às pessoas responsáveis pela venda da 
droga, geralmente homens. 

A Polícia Militar prendeu na noite dessa quarta-fei-
ra (2) um homem e uma mulher suspeitos de en-
volvimento com o tráfico de drogas no bairro Nova 
Cintra, na região Oeste de Belo Horizonte. (...) A 
polícia suspeita que a droga pertença ao homem. Já 
a mulher, seria a vigia do local. (PENNA, 2009).

No trecho acima, retirado de uma reportagem, 
a função da mulher é subordinada, uma vigia em 
detrimento de um homem, o agente central, o tra-
ficante. Apesar de terem sido detidos juntos, é rei-
terado que a ação criminosa rentável não pertence 
à mulher, cuja função seria a de guardar a droga, 
enquanto o proprietário seria apenas o homem. Ao 
descrever esta perspectiva do crime, a notícia des-
tina apenas ao homem o protagonismo central da 
transgressão, tratando a mulher como coadjuvante 
no processo. Este discurso também pode ser evi-
denciado nos s trechos de notícias em que elas não 
são proprietárias da droga ou quando noticiadas 
no protagonismo do crime do tráfico esta ação é 
devida a sua ligação com um homem (marido ou 
namorado):

Militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropo-
litanas (Rotam) apreenderam nesta segunda-feira 
(17) um adolescente de 17 anos e prenderam 
uma mulher de 28 anos suspeitos de envolvimento 
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com o tráfico de drogas. O dono do material, de 
32 anos, não foi localizado. (SOARES, 2011).

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta 
quarta-feira (20) uma adolescente de 15 anos sus-
peita de comandar o tráfico de drogas no aglomera-
do da Sopa, no bairro São Gabriel, região Nordes-
te de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a 
menor assumiu o tráfico de drogas no lugar do 
namorado que está preso acusado do mesmo crime. 
(PENNA, 2010). 

(...) Segundo eles, ela e o irmão, que não foi encon-
trado, seriam traficantes na região. A mulher teria a 
função de armazenar a droga e o homem é quem 
vendia o entorpecente. (SOARES, 2012).

A hierarquia de funções é perceptível, também, 
no enfoque ao pagamento destinado para as mu-
lheres no tráfico. A descrição do armazenamento 
da droga ou vigia do esconderijo é, por vezes, nas 
matérias, acompanhada do valor pago para realiza-
ção desta tarefa. Ao ressaltar o pagamento realiza-
do e o baixo valor do mesmo, a notícia evidencia 
a posição vulnerável e secundária desta mulher no 
tráfico de drogas, ao mesmo tempo que reafirma 
a moral socialmente aceita de que “o crime não 
compensa”, menos ainda para mulheres, moral 
reafirmada pelo alto custo da transgressão (pena 
mínima de cinco anos) e o baixo valor da remune-
ração descrita :

O mesmo local, a mesma acusada, cometendo 
o mesmo crime: o tráfico de drogas. Assim uma 
adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã de 
ontem. Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem es-
tava em um beco do bairro Jardim Leblon, região de 
Venda Nova, na companhia de outros dois homens, 

de 19 e 27, que portava um revólver calibre 38, in-
formou a polícia. (...) Segundo o policial, M. con-
tou que dava três pedras de crack para cada dez 
outras que a menina vendia para ele a um preço 
de R$ 10. “Ele contou que pagou R$ 1.200 pela 
droga e estimava conseguir de volta R$ 5.000 
com as vendas. (JOVEM, 2007). 

A ex-mulher dele, Mara Joana Targino da Silva, 22, e 
Andreia Cristina Mota dos Santos, 23, que, segundo 
a polícia, vigiavam o local em troca de drogas, 
foram detidos.  (RAMOS, 2006).

De acordo com o cabo, a dona de casa contou ter re-
cebido R$ 100 de um traficante para esconder o 
crack. Ainda conforme a mulher, ela teria recebido 
a mercadoria ontem mesmo e repassado parte para 
o adolescente vender. (RAMOS, 2009).

A ação da comparsa é, em grande parte das 
notícias, vinculada a um relacionamento afetivo 
– amoroso. Este vínculo é constantemente repro-
duzido no discurso sobre a mulher traficante. O 
motivo desste discurso construído sobre o gênero 
é a reprodução discursiva construtora das essen-
cialidades femininas e masculinas, na qual a mu-
lher ocupa o campo sentimental da afetividade e 
o homem o campo da racionalidade. Ao vincular 
a ação feminina ao relacionamento afetivo sexual, 
as notícias alimentam um estereótipo socialmen-
te reproduzido de feminilidade, enquadrando essa 
mulher no padrão normativo.

Uma mulher de 25 anos foi presa na tarde desta 
quarta-feira (26) suspeita de tráfico de drogas no 
bairro São José, região da Pampulha, em Belo Hori-
zonte. De acordo com a Polícia Militar, ela é esposa 
de um suposto traficante da região. (DA REDA-
ÇÃO, 2009).
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Segundo o delegado de plantão Tito Barichello, Fag-
na disse que a droga era para Renan Leal Gomes, 
de 25, que está cumprindo pena na cadeia por co-
meter violência doméstica contra outra mulher. “Ela 
alegou que eles são namorados e que ela quis 
agradá-lo ao levar os entorpecentes< (JARDIM, 
2014).

Militares foram até o cômodo e encontraram 
Mula Manca com a companheira, uma mulher 
de 34 anos. Com ela foram encontrados dois ce-
lulares, uma porção de maconha e R$ 10 mil em 
dinheiro. (CAETANO, 2016).

Nesta quarta, cinco homens e uma mulher - 
companheira de um dos líderes - foram presos 
e um adolescente foi apreendido. (DA REDAÇÃO, 
2015).

Mesmo quando as mulheres se enquadram em 
posições hierarquicamente importantes (comando, 
por exemplo) sua ação é sempre narrada na posi-
ção de parceria afetiva-sexual ou matrimonial com 
um homem. “Ela” é a “mulher” desse homem. Ao 
ressaltar o vínculo afetivo, o discurso reproduzido 
acaba por retirar a autonomia na ação feminina, 
tal qual ilustrada no trecho da matéria a seguir: 

Uma quadrilha especializada no tráfico de drogas foi 
desarticulada em Poços de Caldas, no Sul de Minas, 
após a prisão de sete pessoas e a apreensão de três 
adolescentes. (...) De acordo com o delegado Carlos 
Camargos, as prisões dos envolvidos tiveram início 
na noite da última quarta-feira e terminaram na 
madrugada desta sexta-feira com a prisão de uma 
mulher de 33 anos que seria a líder do grupo. “Ela 
é casada com um homem conhecido aqui como 
Carioca. Ele é que comandava o comércio de 
crack na região, e foi preso por tentativa de homi-
cídio. (SILVEIRA, 2009).

Seguindo uma denúncia anônima, policiais milita-

res apreenderam na tarde desta sexta-feira (22) uma 
adolescente de 17 anos suspeita de tráfico de dro-
gas. Segundo a PM, ela e o marido são responsáveis 
por distribuir cocaína no bairro Alto das Flores e no 
centro de Betim, na região metropolitana da capital. 
(NUNES, 2010).

(...) os militares resolveram ir até a casa do suspeito. 
No local, no mesmo bairro, os policiais depararam 
com a mulher do jovem, de 20 anos, que correu 
até o banheiro da casa após notar a presença dos 
militares. (MARTINS, 2011).

Quando a ação feminina não perde protagonis-
mo pela relação com o parceiro, o envolvimento 
é de natureza familiar. Os padrões normativos de 
masculinidades e feminilidades socialmente acei-
tos vinculam a posição da mulher no campo do lar, 
da casa, da família, enquanto ao homem compe-
te a ação pública. O excerto abaixo reproduz esta 
perspectiva:

Cumprindo mandado de busca e apreensão, os po-
liciais foram até a casa de um homem conhecido 
como Bruninho, de 20 anos, que, segundo a PM, 
comanda o tráfico na região. A mãe e a irmã dele, 
que estavam na casa, foram presas. Bruninho 
teria sido preso pouco tempo depois em um hospi-
tal da cidade, onde o acompanhava a namorada. 
Uma tia, um tio e um primo do rapaz, de 17 
anos, também foram presos suspeitos de envol-
vimento com o tráfico. (NOGUEIRA; LOMBAR-
DI, 2009).

A ação criminosa das comparsas se enquadra 
no ambiente do lar e pelo envolvimento com o ho-
mem integrante da família, o chefe do tráfico na 
região, que ocupa a mais alta posição na hierarquia 
do tráfico. Esta relação, que tem o gênero como um 
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eixo para hierarquia reproduzida no discurso sobre 
o tráfico de drogas, fica evidente também nos se-
guintes trechos de notícias:

A irmã do traficante Roni Peixoto, E. P. S., de 53 
anos, conhecida como “Rata” ou “Gorda”, foi presa 
pela polícia civil no centro de Belo Horizonte(...). 
(EMERICH, 2016).

A mulher presa é irmã de um dos grandes trafi-
cantes da região que também foi preso no início do 
mês (COSTA, 2010).

Enquadram-se, também, na categoria mulher 
comparsa aquelas notícias nas quais a participação 
feminina no tráfico é justificada pela coação de um 
homem, de uma quadrilha ou de uma gangue. Nor-
malmente esta coação, nas matérias, é associada à 
motivos financeiros: necessidade de ganhar dinhei-
ro ou pagamento de alguma dívida. A justificativa 
da necessidade financeira de entrar no tráfico é 
recorrente nas notícias nas quais as mulheres são 
protagonistas. Assim, esta mulher não participaria 
do tráfico por sua vontade própria, mas por obri-
gação ou necessidade. Esta necessidade pode ser 
real, mas é importante evidenciar que ela é usada 
como justificativa recorrente no discurso sobre a 
mulher no tráfico. Desta forma, a agência da mu-
lher traficante é justificada pela coação e não por 
suas motivações pessoais, retirando a autonomia 
da ação criminosa feminina.

Em sua defesa, a suspeita E. A. S. afirrmou que foi 
ameaçada na noite anterior pelo suposto trafi-
cante. “Ele disse que era para eu guardar a droga 

até amanhã. Ele fez uma ameaça para mim e disse 
que se eu não guardasse que ele me acertava. Ele 
também falou que quando fosse pegar a droga 
que ia me dar um dinheiro para não comentar 
nada”,justifica.(SUSPEITO, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos este artigo afirmando que a potencia-
lidade de um testemunho se estabelece não somen-
te pela evidencia factual e temporal que traz consi-
go, mas pela amplitude da sua narrativa em tornar 
pública determinados agentes, ações e contextos. 
Ao final gostaríamos de colocarw em relevo as rela-
ções de poder presentes no testemunho. Poder que 
pode indicar silêncios, demarcar a positividade da 
norma, mesmo quando ela implica em dominação, 
quando indica o não reconhecimento, salienta a 
diferença como desigualdade.

Como anteriormente apontado na perspectiva 
de Butler (2015) não há um relato sobre si (e, por-
tanto, sobre o outro) fora dos contextos e normas 
sociais e históricas que estabelecem as ordenações 
que me tornam e tornam o outro reconhecido 
como sujeito. As normas presentes nos relatos não 
são prescrições, são produtoras dos agentes e do 
próprio relato. 

Ao alçarmos a mídia à categoria de testemu-
nho realçamos a força do seu poder discursivo que 
não simplesmente trazem representações, mas sim 
atravessam a constituição dos agentes.  No entan-
to, esse testemunho nem sempre é dado frente a 
uma audiência cujos poderes são equivalentes à 
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amplitude do relato midiático. Nesse sentido, o 
testemunho pode ser também produtor de silen-
ciamentos. 

O testemunho midiático deve ser observado na 
sua constituição social como um dispositivo. En-
trelaçado e entrelaçador de elementos cuja rede de 
conexões lhe confere a categoria de sistema peri-
to: o portador de uma verdade por ele criada e ao 
mesmo tempo interpretada. Constituidor de senti-
dos disponibilizados às audiências como a realida-
de do mundo social. Realidade sobre os fatos, os 
agentes e suas causalidades constituídas em uma 
perícia técnica que esse mesmo dispositivo ocul-
ta em termos dos interesses que lhe configuram. 
Autoridade do mediador e do discurso que pratica 
- legitimador da realidade do mundo a que procura 
dar visibilidade.

Finalmente, como tecnologia de gênero o nos-
so estudo aponta o testemunho midiático como 
uma narrativa genealógica, entrelaçada ao discurso 
produtor das diferenças de gênero como sentidos 
hierárquicos, desigualdade. Essas “mulheres infa-
mes”, as comparsas no crime, agentes destituídos 
da sua própria agência. No testemunho que sem-
pre referenda as ações restritas ao âmbito domés-
tico, das suas origens afetivo-sexuais, das posições 
secundárias dessas ações e que resultam em parcos 
rendimentos, entre outras narrativas que reiteram 
as supostas essencialidades femininas no campo 
da criminalidade: “o amor bandido; as loucas; o 
amor materno que não mede esforços.....” Não se 

trata aqui de defender a participação das mulheres 
no crime do tráfico de drogas, mas de decifrar a 
natureza do testemunho midiático como um silen-
ciador do outro. Quiçá uma tecnologia social da 
destituição de gênero.
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Trauma, memória e identidade em “O insulto”
Silvana Seabra1
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a relação entre cinema 

e memória tem se tornado objeto de crescente 

atenção nos meios acadêmicos, acompanhando o 

mesmo boom de interesse geral pela memória. Esse 

movimento vem se expandindo desde os anos 80 

do século passado, expressando-se em várias áreas 

da cultura, podendo ser observado em nossa obses-

siva musealização, nos crescentes movimentos nos-

tálgicos, e até na moda vintage (HUYSSEN, 2000). 

As TVs, para além dos canais especializados em 

História como o History Chanel, estreiam segui-

damente séries e novelas cuja temática se dirige ao 

passado (Vikings, 2013; Os Tudors, 2007-2010; 

The Crown, 2016; The Medici, 2016; Downtow 

Abbey, 2010). 

Na história do cinema, a memória é recorrente 

não apenas como tema. As técnicas que deram mo-

vimento às imagens antes estáticas das fotografias 

RESUMO

Este artigo analisa o filme de origem libanesa “O Insulto”, do diretor Ziad Doueiri, lançado em 2017. O 
trabalho discute a relação entre cinema e memória, destacando a importância do cinema para as dinâmicas 
de memória social e as configurações que essa relação estabelece. Propõe também enfatizar os conceitos 
de “memórias competitivas” e “memória multidirecional”, de Rothberg, e compreender os mais recentes 
processos da cultura global pela demanda do reconhecimento através da memória, para o que toma, pon-
tualmente, as contribuições da Teoria do Reconhecimento.
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tornaram o cinema, ele próprio, um meio imbatí-
vel nos processos de rememoração. 

O cinema é particularmente significativo como 
arquivo da memória coletiva, não apenas em fun-
ção de sua extensão e abrangência, mas por ser 
um instrumento de elaboração e resgate das repre-
sentações sociais. Nos filmes, as imagens ganham 
mais intensidade ao coordenar som e visão ao mo-
vimento, causando a impressão direta e imediata 
da representação. Esse recurso, que sugere o en-
contro direto e não mediado com a realidade, é 
algo típico dos processos de recordação, em que 
as imagens parecem chegar a nós sem controle e 
sem intervenção da consciência. Tal efeito, por 
sua vez, em que as imagens cinematográficas pa-
recem subjugar a consciência, é apontado como 
a principal razão para o forte apelo do cinema e 
por tentativas recorrentes de se estabelecer ligação 
entre filme e processos inconscientes, incluindo a 
memória como ponto de destaque. Entre os recur-
sos especiais, o “flashback” e o “fade” (in e out) são 
exemplares na condução de passagens entre o pre-
sente de uma cena cinematográfica e o seu passa-
do, promovendo uma visualização poderosa desse 
passado, só comparável ao próprio pensamento e 
ao ato de recordar.

Essa forma associativa entre memória e mídia 
visual encontra a sua origem no século XIX, nos 
modelos de pensamento, de consciência e de me-
mória advindos da expansão da possibilidade de 
visão tanto do mundo externo quanto interno. 

No mundo externo, tal fenômeno se concretiza 
nas invenções do pré-cinema, como a fotografia e 
o daguerreótipo. No interno, aparece no sentido 
da interioridade do sujeito, expressa como “visão 
do mundo interno” e “visão da memória”. Embora 
não tenha discutido exatamente nesses termos, a 
perspectiva da psicanálise como método de cura 
baseia-se na capacidade de “ver dentro”, numa 
produção por associativismo de uma percepção 
presente com imagens do passado. Assim, a memó-
ria parece ser, sempre, uma imagem. 

Na relação entre o cinema e a memória pode-
mos encontrar pelo menos três formas em que es-
ses fenômenos se dispõem – menos como etapas 
evolutivas e mais como “ambientes intelectuais” 
(RADSTONE, 2000). Em primeiro lugar, observa-
-se a memória como analogia ao cinema; em segun-
do, essa mesma fórmula se apresenta em reverso 
– o cinema se assemelha à memória. A terceira for-
ma, segundo Radstone, seria a atual, na qual a rela-
ção entre o cinema e a memória se apresenta mais 
permeável e profunda. Embora essas configurações 
não sejam estanques, existe, pelo menos nas duas 
primeiras, uma espécie de lógica causal. Assim, ou 
o cinema é o reduto que explica a presença da me-
mória, ou é a supremacia da memória que justifica 
sua própria força no cinema. A perspectiva mais 
recente, todavia, vem alterando essa direção do 
fenômeno, sugerindo vínculos mais dinâmicos e 
interdependentes, como os conceitos de “memória 
transicional” (ASSMAN, 2010), “memória multi-
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dimensional” (ROTHBERG, 2009) e “travelling 
memory” (ERLL, 2011). 

Nessas novas abordagens, o caráter mais me-
cânico do lembrar, em analogia com a atitude de 
olhar fotografias, é substituído pela compreensão 
da memória como movimento, como algo mais di-
fuso entre a memória pessoal e a pública, entre as 
temporalidades e os “lugares” (NORA, 1993). 

Em vez daquelas formulações que davam pri-
mazia ou ao cinema ou à memória, o que emerge 
é uma concepção liminar do cinema/memória, em 
que as fronteiras entre esses fenômenos parecem se 
dissolver em favor de uma mutualidade e de uma 
inseparabilidade. Ao explorar o mundo do cinema/
memória, essa vertente da teoria do cinema tam-
bém dissolve as fronteiras conceituais entre o inte-
rior e o exterior, o individual e o cultural, o verda-
deiro e o falso. (RADSTONE, 2009, p. 336). São 
exemplos desse movimento filmes como “Forrest 
Gump” (Robert Zemeckis, 1994) e “JFK” (Oliver 
Stone, 1991), trabalhos que rasuram a distinção 
entre fato e ficção, ainda que com matizes diferen-
tes, e também “A Valsa com Bashir” (Ari Folman, 
2009), cuja intenção documental é atravessada 
por ficções de testemunhos de algo que de fato 
aconteceu. 

Essas formas mais recentes de compreensão do 
cinema com a memória têm origem nos processos 
sociais que estão operando em nível mundial da 
globalização da cultura. Nesse caso, a memória 
atua em quadros amplos, não necessariamente 

como resultado de um movimento que lhe ante-
cede, mas como próprio agente cultural. Alguns 
teóricos alegam que o cinema pode atuar como um 
suplemento à memória e até mesmo, em alguns ca-
sos, implantar algumas memórias (LANDSBERG, 
2004)2. Assim sendo, as experiências de alguns es-
pectadores com memórias que não lhe são próprias 
podem se tornar tão vívidas e próximas quanto a 
experiência real. Como os processos de comunica-
ção globalizada da pós-colonialidade, do capitalis-
mo transnacional e da migração em larga escala, 
a memória se movimenta e promove redefinições 
identitárias que extrapolam os usuais quadros lo-
cais espaciais, estabelecendo novos mundos inter-
nos. Essa é uma experiência muito propriamente 
conduzida pela arte na literatura e nos filmes, que 
são desde sempre culturais (ASSMAN, 2010), em-
bora não pertençam, necessariamente, a povos es-
pecíficos, e estejam sempre em viagem no tempo 
ou no espaço. 

Em meio à temática da rememoração e da his-
tória no cinema, destacam-se os trabalhos que 
propõem um “resgate da história”, muitas vezes 
provendo um debate sobre a memória coletiva trau-
mática ligada a guerras e processos de grande vio-
lência (Holocausto, Colonialismo, perseguições a 
grupos específicos). Grande parte desses trabalhos, 
mesmo de caráter ficcional, promovem releituras 
da história, incluindo em seu material fílmico da-
dos reais pouco conhecidos e que surgem associa-
dos a memórias individuais. Esses filmes realizam 
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não apenas um trabalho de revelação de aconte-
cimentos ocultos, mas também permitem que, na 
quebra do silêncio, se processe um verdadeiro “tra-
balho de memória” (KUHN, 2016), nos moldes 
da psicanálise. Segundo Annette Kuhn (2002, p. 
5), esse “trabalho” mistura, aglutina e interconecta 
as esferas, tanto pessoais quanto públicas, numa 
extensa rede de significados que vai se alternando 
constantemente. Ao trazer a público eventos his-
tóricos traumáticos, esses filmes colocam em evi-
dência questões identitárias de grupos sociais, re-
lações de classe e de gênero que, dramatizados por 
histórias individuais ou familiares, confrontam os 
espectadores com as noções de justiça, igualdade, 
liberdade, podendo ser extremamente eficazes na 
conformação de ações e reações públicas. Ao tocar 
a imaginação e as emoções do espectador, esse tipo 
de filme dá visualidade a todo um conjunto de va-
lores morais presentes socialmente.

Este artigo analisa o filme “O Insulto” (Ziad 
Doueiri, 2017) como um trabalho sobre uma me-
mória coletiva traumática fundamental na confi-
guração da identidade dos grupos sociais. 

O tema da memória e do esquecimento não 
são novos no cinema, tendo sido abordados, do 
ponto de vista individual, em “Memento” (Chris-
topher Nolan 2001) e na saga de Bourne Identity 
(Doug Liman, 2002), por exemplo. Nesses filmes, 
os personagens principais estão mergulhados em 
questões identitárias decorrentes de um problema 
de falta de memórias, ocorrido, por sua vez, em 

função de um momento traumático particular. Do 
ângulo coletivo, também são recorrentes as abor-
dagens sobre memórias traumáticas, não necessa-
riamente envolvendo esquecimentos espontâneos, 
mas destacando silêncios políticos e sociais – como 
os eventos que implicam forte violência política ou 
que abordam grupos sociais vencidos e silenciados. 
Esse é o caso de “Katyn” (Wajda, 2009) ou “Uma 
vida Iluminada” (Liev Schreiber, 2005) – dois fil-
mes que tratam de momentos da II Grande Guer-
ra. 

O filme “O Insulto” é de Ziad Doueiri e trata da 
Guerra Civil Libanesa ocorrida entre 1975-1990. 
Diferente de outro filme a respeito do mesmo tema 
– “A Valsa com Bashir” (Ari Folman, 2009), que 
discorre sobre a amnésia de um soldado que par-
ticipou dos Massacres de Sabra e Shatila contra 
palestinos – “O Insulto” aborda o Massacre de Da-
mour3, evento que vitimou os cristãos da cidade 
com o mesmo nome. 

O FILME

O filme “O Insulto” (2017) produziu, desde 
seu lançamento, uma corrente de críticas de seto-
res sociais bastante diversos. A polêmica recepção 
não é, contudo, estranha ao seu diretor, Ziad Dou-
eiri, que desde 2012, quando ainda nas filmagens 
de “O Ataque”, já vinha enfrentando problemas – 
nesse caso, a origem da questão estava na decisão 
de Doueiri de gravar “O Ataque” em Israel, con-
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trariando o estado libanês, que estava oficialmente 
em guerra com Israel e havia, inclusive, proibido 
seus cidadãos de visitar a nação rival. Doueiri teve 
seu filme banido do Líbano ainda em 2013, mas 
isso não o impediu de visitar o país inúmeras ve-
zes até 2017. Naquele ano, porém, quando tentou 
entrar em sua terra natal para o lançamento de “O 
Insulto”, acabou sendo detido por algumas horas, 
obrigado a entregar seus passaportes e a compare-
cer a um tribunal militar dias depois. Essa tardia 
manifestação do Líbano em relação a Doueiri fez 
crescer a hipótese de que também “O Insulto” te-
nha promovido forte desconforto nas autoridades 
libanesas. De fato, basta assistir a esse último tra-
balho para perceber que ali se encontra,  de for-
ma metaforizada, um debate incômodo sobre a 
memória da Guerra Civil Libanesa (1975-1990). 

“O caso de Ziad Doueiri”4, como ficou conhe-
cido, extrapolou seus limites para alimentar fortes 
debates em torno da própria liberdade artística e 
política e, ainda, colocar em cena o passado de re-
lações hostis entre os vários grupos religiosos da 
região. 

O filme se desenvolve a partir da discussão 
entre um mestre de obras palestino (Yasser), refu-
giado no Líbano, e um mecânico de automóveis 
(Toni), de origem cristã. O desentendimento apa-
rentemente banal em torno de uma calha irregular 
acaba tornando-se uma batalha judicial que, ao fi-
nal, transforma-se em um acirrado debate político 
nacional. Grande parte do enredo de “O Insulto” 

foi retirada da experiência do próprio diretor, que 
se envolveu, de fato, numa discussão semelhante. 
Ao contrário da vida real, contudo, em que a rixa 
se dispersou, na ficção o personagem Toni exige 
que Yasser lhe peça desculpas por um xingamen-
to que lhe foi dirigido durante a briga. Diante da 
recusa de Yasser, Toni judicializa a questão, a qual 
chega à mais alta corte do Líbano. O debate apa-
rentemente simples reabre as feridas não curadas 
de preconceitos remanescentes de uma guerra civil 
não tão distante (1975-1990), e coloca na ordem 
do dia circunstâncias obscuras de acontecimentos 
passados durante o conflito. 

Expandindo a questão por camadas, numa es-
pécie de desmonte, o filme vai criando a tensão 
necessária para uma revelação, que se apresenta 
como a “verdade”, típica estratégia do gênero nar-
rativo dos dramas de tribunais. A informação de 
caráter derradeiro, revelada só ao final, ilumina 
de maneira cabal a razão de uma das partes en-
volvidas, produzindo um tipo de “encerramento” 
(closure) às questões que o filme desenvolveu desde 
o início. No caso, a revelação importante se refere 
ao passado de Toni como vítima do Massacre de 
Damour, ocorrido em 1976 como parte da Guer-
ra do Líbano. Toni era uma criança à época, e a 
exposição de seu passado reelabora, sobretudo, o 
posicionamento de vítima atribuído a Yasser em 
sua condição de palestino. Dessa forma, também 
a informação/revelação processa uma redenção do 
passado traumático de ambos os personagens, que 

Trauma, memória e identidade em “O insulto” 
Silvana Seabra



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

84

independentemente agora das razões históricas de 
cada um, são capazes de serem identificados pelo 
sofrimento. 

A polêmica causada pela temática do filme nos 
alerta para o papel que as obras de arte, nesse caso 
o cinema, desempenham. Como afirma Hjarvard 
sobre a mídia, o cinema, a seu exemplo, também 
é, “ao mesmo tempo, parte do tecido da sociedade 
e da cultura e uma instituição independente que 
se interpõe entre outras instituições culturais e so-
ciais e coordena sua interação mútua” (2012, p. 
55). 

Assim, para além do seu caráter alegórico, na 
forma de um drama legal, o filme propõe a dis-
cussão sobre justiça e reconhecimento, expondo 
a extensa e complexa identidade dos sujeitos do 
Oriente Médio mergulhados em inúmeras lealda-
des e pertencimentos étnico-religiosos. 

A narrativa realizada na forma de um julgamen-
to permite que o aspecto judicativo sobre o passa-
do ganhe aspectos mais realistas e enfáticos. Como 
modo de exasperar esse caráter, o filme faz uso de 
um recurso realista: o passado de Toni como vítima 
do Massacre de Damour é revelado por meio da 
apresentação de um vídeo num formato de docu-
mentário, cuja voz narradora (em off) é a de seu 
advogado. O próprio Toni, mas também Yasser, são 
sujeitos de poucas palavras e quase nenhum tes-
temunho; suas vidas são contadas e narradas na 
terceira pessoa, por seus representantes legais. 

A questão da memória traumática atua como 

elemento essencial, embora em termos de narrati-
va ela só seja revelada ao final – quando a história 
de Toni é contada e o sentido dado pela memória 
aos atos do mecânico é construído em retrospecto 
pelo espectador. Como nos filmes do mesmo gêne-
ro – julgamento em tribunais –, a memória ganha 
contornos de “verdade” absoluta. 

O conflito entre os dois homens é projetado, 
sobretudo, num jogo entre a memória individual 
e a memória coletiva, e só no desfecho ganha con-
tornos de um problema histórico. Além disso, não 
menos importante é notar que a memória de Toni 
se constrói em oposição à de Yasser, numa forma 
de disputa em que, aparentemente, apenas uma 
delas poderá ser vencedora. 

A resolução do enredo acontece por uma equi-
paração das memórias de sofrimento, mas é tam-
bém realizada no plano individual e longe da cor-
te. Uma vez conhecida a história de Toni, contada 
publicamente no julgamento, Yasser procura pelo 
mecânico e, numa provocação verbal, leva o seu 
oponente a lhe desferir um soco, semelhante ao 
que ele próprio havia dado em Toni. Depois disso, 
Yasser murmura um pedido de desculpas, em meio 
ao confronto, sem estabelecer a que exatamente o 
seu pedido se refere. Assim, embora as desculpas 
tenham se realizado no espaço da pessoalidade, 
parecem suficientes para metaforizar, nos dois 
homens, um apaziguamento das memórias e das 
dores. Na sequência final, Yasser é absolvido da 
acusação, mas Toni, apesar disso, não surge como 
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derrotado, talvez pela revelação de sua memória 
traumática, talvez pelo pedido de desculpas de 
Yasser. 

A narrativa do filme é bastante linear. O recur-
so de uso do vídeo com imagens da época é de-
marcado como tal, embora o relato da memória de 
Toni seja construído na soma das imagens ficcio-
nais e históricas. 

O objetivo deste estudo é analisar o filme “O 
Insulto” sob a ótica da apresentação de uma me-
mória traumática e, ao mesmo tempo, identificar 
como tal fenômeno coloca em jogo demandas de 
reconhecimento social de um grupo específico. A 
proposta torna central os conceitos de “memórias 
em disputa” e “memória multidimensional”, am-
bos de Rothberg (2009), para articulá-los com as 
discussões promovidas pela Teoria do Reconheci-
mento, em especial aquelas levantadas por Axel 
Honneth e Nancy Fraser5. Desse ponto de vista, 
as questões mais técnicas ou artísticas são prete-
ridas em função de uma concentração na narrati-
va fílmica como texto – no caso, uma proposta de 
construção de um discurso de memória particular 
surgindo como contraponto ao que propõe o pró-
prio filme como memória hegemônica6.

 
TONI VERSUS YASSER: 
“MEMÓRIAS EM DISPUTA”

O filme inicia-se quando o palestino Yasser 
(Kamel El Basha), um mestre de obras, se depara, 

durante seu trabalho, com um cano de escoamento 
ilegal, e sugere o conserto ao dono, Toni (cristão 
libanês). Desse encontro surge o primeiro embate 
entre os dois personagens. Na sequência, a conver-
sa toma um rumo conflituoso e o mestre de obras 
acaba xingando Toni7, que lhe exige um pedido 
de desculpas. O conflito atinge aspectos mais am-
plos e Yasser é cobrado a pedir desculpas por seu 
empregador. Embora resistente, o palestino acaba 
concordando e se mostra disposto a ceder. Ainda 
assim, a tratativa não se desenvolve. Na visita do 
empregador e de Yasser a Toni, novamente a situa-
ção torna-se hostil. A cena tem ao fundo o som de 
uma TV que ecoa discurso do falecido líder cris-
tão Bachir Gemayel8, ao qual Toni devota lealdade 
ideológica. No final do enfrentamento, Toni esbra-
veja: “gostaria eu que Ariel Sharon tivesse extermi-
nado todos vocês”. O palestino reage com um soco, 
que lhe quebra duas costelas. Assim, o conflito se 
agrava e Toni processa o palestino.

Embora a memória dos indivíduos seja apenas 
nuançada no início da trama, a revelação do pas-
sado dos litigantes vai compondo uma outra nar-
rativa, de caráter histórico, na qual a condição de 
identidade palestina ganha centralidade. Assim é 
que conseguimos compreender, mesmo em retros-
pecto, um mal-estar difuso que já se adensava nas 
primeiras cenas do filme. Passamos a entender, por 
exemplo, a indisposição de Toni para com Yasser 
já no instante em que se encontram, uma vez que 
Toni revela ter percebido a identidade do palestino 
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através de seu sotaque. 
Os dois personagens vão sendo lentamente 

construídos e intrincados, sempre por meio de suas 
memórias. Contudo, a trama vai, contrariamente, 
se afastando das especificidades do caso e da his-
tória dos sujeitos privados para torná-los ícones 
de seus respectivos grupos sócio-identitários – eles 
são, antes de tudo, cristãos e palestinos. Elementos 
da vida privada dos personagens, como a gravidez 
da esposa de Toni, o nascimento prematuro de sua 
filha e o passado da juventude de Yasser são discu-
tidos numa difícil zona localizada entre a intimi-
dade e os assuntos públicos. A reivindicação dos 
contentores, expressa no início do filme, como o 
desejo apenas de um “julgamento justo” (demanda 
dos dois personagens), se alarga a uma discórdia 
que passa a ser sobre a História política, ou a me-
mória da Guerra Civil Libanesa, da qual os dois 
personagens são, agora, apenas vítimas. 

O personagem Wajdi (Camille Salameh) – ad-
vogado de Toni famoso e carismático e conhecido 
por defender causas da facção cristã –, é retratado 
de maneira independente de seu cliente. A revela-
ção de que Toni era um sobrevivente do Massacre 
de Damour é realizada por Wajdi, surpreendendo 
o próprio protagonista, sugerindo, assim, que a 
verdade precisa ser buscada e não deve se curvar às 
vontades individuais apaixonadas.

Assim como Wajdi em relação à causa cristã, 
Nadine (Diamand Bou Abboud), advogada de 
Yasser, também é apresentada como simpática à 

questão palestina, razão pela qual, num primeiro 
momento, se oferece como defensora. Contudo, ao 
revelar que Nadine é filha do advogado de acusa-
ção, o filme sugere, mesmo que indiretamente, que 
um outro motivo, de caráter edípico, possa atraves-
sar a questão.

O que acaba entrando em julgamento, portan-
to, não é um insulto pessoal, tampouco a Guerra 
Civil Libanesa, mas o reconhecimento da memória 
de um grupo social, através de sua história tornada 
esquecida. Dessa forma, a guerra é pensada como 
tragédia na qual não há vencedores. Ao mesmo 
tempo, a questão da memória obliterada repro-
duz, a partir da metáfora de luta judicial, o fato de 
que as memórias no campo cultural travam uma 
autêntica competição. Do ponto de vista daquele 
que lembra, sua recordação é sempre verdadeira 
no momento do seu ato – não há como relativizar. 
Confrontado com uma memória diferente, portan-
to, o que se estabelece é um conflito sobre a verda-
de a respeito daquilo que de fato aconteceu. 

Nos estudos sobre a memória tem sido quase 
unanimidade a relação entre o passado e a forma-
ção identitária no presente. Na medida em que 
essa ligação de causalidade se firmou, também se 
estabeleceu que a memória coletiva é como um 
campo privilegiado das lutas por reconhecimento. 
Dentro da mesma lógica, as memórias coletivas, 
em especial aquelas marcadas pela violência, com 
reconhecimento da vitimização, parecem conviver 
mal com narrativas distintas ou várias narrativas, 
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visto estar em jogo a questão da verdade histórica. 
Segundo Rothberg (2009), as memórias coleti-

vas estabelecem uma verdadeira competição, e em 
geral “muitas pessoas assumem que a esfera públi-
ca na qual as memórias coletivas são articuladas é 
um recurso escasso e que a interação de diferentes 
memórias coletivas dentro dessa esfera toma a for-
ma de uma luta de soma zero pela preeminência” 
(ROTHBERG, 2009, p. 2-3). A proposta desse au-
tor é, ao contrário, oferecer uma apreciação mais 
profunda de como a memória funciona em relação 
a outras memórias e outras histórias. Esse tipo de 
conexão e suas necessidades é o que Rothberg no-
meia de memória multidirecional, que ele acredita 
sujeita, desde sempre, a “negociações contínuas, 
referências cruzadas e empréstimos, como produ-
tivos e não privativos” (ROTHBERG, 2009, p. 4).

Como corolário à formulação de um campo de 
memórias em disputa, as lembranças e as memó-
rias são pensadas como diretamente relacionadas à 
formação da identidade social. Porém, para o au-
tor, à ideia de uma única memória corresponderia 
também uma concepção identitária essencialista, 
não passível de mudanças, caracterizada por uma 
“luta pelo reconhecimento em que só pode haver 
vencedores e perdedores, uma luta que é assim in-
timamente aliada ao potencial de violência mortal” 
(ROTHEGER, 2009, p. 3). Essa condição é iden-
tificável nas usuais práticas de se comparar memó-
rias de sofrimento coletivo para colocá-las numa 
hierarquia, cuja métrica é o próprio sofrimento, 

contabilizado, em geral, por número de vítimas. 
Como centro do argumento, Rothberg indica 

os processos de memória relativos ao Holocausto. 
Para o autor, afirmar o Holocausto como absoluta-
mente singular não equivale a torná-lo o ponto de 
referência como baliza extrema do “mal” e do so-
frimento.  Não que o fato não inspire nosso horror, 
mas no terreno da memória coletiva não é possível 
estabelecer uma métrica de sofrimentos coletivos 
experimentados na História. Para Rothberg, os dis-
cursos sobre o Holocausto, ao afirmarem sua uni-
cidade como fenômeno traumático, não permitem 
um trabalho de circulação de sentidos e ressigni-
ficações sobre a memória. Assim, o autor defende 
que o uso do termo Holocausto para outras expe-
riências históricas traumáticas – como Holocaus-
to racial ou colonial, por exemplo –, seria legíti-
mo porque, ao contrário de banalizar o fenômeno 
do próprio Holocausto, ajudaria na elaboração de 
memórias em situações liminares do horror e que 
ainda buscam por um vocabulário para se expres-
sarem. A relação intercultural entre memórias trau-
máticas e as memórias da Shoah poderia revelar-se 
como um modelo alternativo para a dinâmica da 
memória. Em relação às formações identitárias, o 
autor credita ao processo comparativo (reservado 
para o limite da denegação) uma espécie de tra-
balho psíquico, uma tentativa de elaboração em 
termos freudianos e psicanalíticos. 

Como a formação da identidade de um grupo 
social está sempre numa condição de dependência 
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em relação a outras memórias, de outros grupos 
sociais, esse processo é eminentemente uma ques-
tão do presente. Como afirma Terdiman (1993), 
“a memória é o passado feito presente”, ou seja, 
mesmo que se refira ao passado, seu acontecer é 
sempre no presente. O aspecto presentista é tam-
bém a condição que permite à memória um caráter 
flexível de mudança e reinterpretação. Voltando ao 
filme, os personagens centrais de Yasser e Toni não 
são apenas sujeitos que carregam lembranças trau-
máticas imutáveis, são indivíduos que atuam, que 
realizam aquilo que LaCapra (2000), lembrando 
Freud, nomeia como “working through” (elabo-
ração), destacando o aspecto da prática, da inter-
venção e do trabalho da memória versus sua versão 
estática. 

De certa maneira, não é outra a discussão que 
guiará, no filme, a própria noção de memória. Am-
bos os advogados, em suas respectivas defesa e 
acusação ao longo de “O Insulto”, entram em uma 
espécie de disputa pela memória mais adequada e 
“mais próxima” da verdadeira. Não é surpresa, por-
tanto, que a conduta de Yasser, tanto o xingamento 
quanto o soco desferido contra Toni, seja justifica-
da por aquilo que sua defesa considera como uma 
reação ao “profundo stress” causado por sua con-
dição de marginalidade e exclusão como refugiado 
palestino. A descoberta de que Toni é sobrevivente 
do Massacre de Damour permite a Wajdi propor, 
senão a disputa, pelo menos a equiparação entre 
as memórias traumáticas do seu cliente e a do pa-

lestino. Ao encenar o passado através de um ví-
deo que narra o Massacre, o advogado de acusação 
também expressa a identidade mais profunda de 
Toni, uma criança à época. Seu passado é o seu 
presente. A fúria da intransigência do mecânico 
é subitamente suspensa para dar lugar ao meni-
no que presenciou o horror, disparando, assim, a 
simpatia imediata da audiência. O filme não chega 
a dramatizar e a estender uma disputa mais evi-
dente entre as memórias dos personagens. Talvez o 
embate não tome exatamente essa proporção por 
assumir o modelo dos filmes de tribunais, em que 
uma verdade é apresentada ou descoberta apenas 
ao final, fechando também o debate. De qualquer 
maneira, o fim da disputa entre as memórias trau-
máticas pode encontrar uma outra leitura no en-
cerramento do filme. Não há ali uma prevalência 
de uma das memórias, e o encaminhamento parece 
por concluir que, para além de uma disputa, está 
em foco a revelação de mais uma memória, tão do-
lorosa quanto qualquer outra. Trata-se, portanto, 
de dar o testemunho, na acepção mais clássica do 
termo de atestar pela presença um evento. Embo-
ra nenhum dos contentores reivindique esse lugar 
no início do filme, é assim que serão retratados ao 
longo da narrativa – como representações de pas-
sados que conviveram, no plural. Por um lado, a 
conduta da defesa (Yasser) é justificar a atitude de 
seu cliente trazendo para o centro sua identidade 
palestina. O relato se projeta no tempo e o “in-
sulto” desferido contra Toni é apenas o resultado 
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de anos de sofrimento coletivo de seu povo. Por 
outro lado, a estratégia da acusação deixa de ser o 
que é e o discurso do advogado se torna também 
uma justificação. Wajdi assume, em determinado 
momento, que seu cliente é motivado por questões 
identitárias contra o palestino, mas acaba por fazer 
movimento semelhante ao da defesa, buscando a 
causa. O pedido de desculpas que Toni reivindica 
não é pessoal, mas se estende no tempo e se abriga 
em memória tão traumática quanto a de seu opo-
nente e que quer, portanto, soar como verdadeira 
e igualmente justa. A problemática sobre a memó-
ria segue, assim, pari passu as questões atinentes à 
identidade, especialmente daqueles que são acom-
panhados por processos de violência. 

Como já apontou Ricoeur (2000), a memória 
é a faculdade que possibilita o reconhecimento de 
si e do outro, garantindo, portanto, a subjetivida-
de e a alteridade. A encenação do debate sobre a 
memória, feita através de um processo judicial, ex-
pressa não apenas o aspecto do enfrentamento e 
do julgamento das memórias, do qual só poderia 
sair um vencedor, mas também evidencia a difícil 
negociação entre a nossa e a memória dos outros. 
Em “O Insulto”, a insistência de Toni por um pe-
dido de desculpas se revela, em parte, impossível, 
na medida em que, uma vez realizado, promoveria 
uma maior aproximação entre identidades e dissol-
veria a construção por antagonismo. Nesse senti-
do, a solicitação do mecânico pode insinuar menos 
uma demanda por desculpas e mais um gesto de 

vingança como único modo de reparação possível. 
O enredo do filme, porém, se afasta desse encami-
nhamento para delinear uma aproximação da ideia 
de que todos são igualmente vítimas. 

De fato, as memórias traumáticas coletivas, 
como genocídios e torturas, parecem ter em co-
mum a afirmação de Hannah Arendt (2007, 2012) 
de que os homens9 não são capazes de perdoar o 
que não podem punir e nem podem punir o que 
é imperdoável, como também não se pode, igual-
mente, esquecer tais crimes. 

O que resta das memórias dos contentores ao 
final do filme parece se situar, portanto, numa es-
pécie de possibilidade multidirecional de memória 
nos termos de Rothberg. Embora esse autor tenha 
como questão fundamental o deslocamento dos le-
gados de memória num mundo alargado, e o caso 
do filme se processe em representação nacional 
(Líbano), ainda assim seria possível conceber tal 
aproximação conceitual. De fato, uma das críticas 
levantadas ao trabalho de Rothberg sugere que a 
superação de uma concepção de memórias em dis-
puta para uma memória “multidimensional” seria 
apenas uma capacitação conceitual de boas inten-
ções, mas que encontraria mais dificuldades quan-
to mais os grupos em disputa se definissem por 
uma dimensão identitária estabelecida por confli-
tos violentos (KAPLAN; WANG, 2004). De qual-
quer maneira, o filme não estabelece uma solução 
histórica, mas de legitimidade de memórias. Nes-
se sentido, Ricœur (2007) afirma que a memória 
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surge sempre como legítima, enquanto a História 
se define como duvidosa. No caso da proposta de 
“O Insulto”, parece tratar-se, em primeiro lugar, de 
uma luta por reconhecimento de memória.

MEMÓRIA E RECONHECIMENTO

Embora já o tenhamos utilizado em páginas 
anteriores, o termo reconhecimento tornou-se fun-
damental no debate sobre identidade. Nas últimas 
décadas, a discussão na área das ciências humanas 
sofreu profundas mudanças em função da altera-
ção significativa da agenda dos movimentos so-
ciais. As análises muito próprias a meados do sécu-
lo XX, e que se baseavam na categoria de classes, 
como o marxismo, com destaque para as questões 
econômicas de caráter redistributivas, têm cedido 
espaço, cada vez mais, às análises centradas nas 
chamadas “teorias do reconhecimento”. 

O reconhecimento é um termo que possui 
tanto uma dimensão psicológica quanto normati-
va. Psicológica porque implica que as identidades 
dependem das relações estabelecidas com “os ou-
tros”. Nesse sentido, o reconhecimento tem conse-
quências diretas na maneira como sujeitos se veem 
na esfera pública, e, portanto, na própria composi-
ção da arena política e social. De acordo com essa 
visão, aqueles que são retratados com normas ou 
valores negativos terão dificuldades não apenas de 
se sentirem valorados pessoalmente, internamen-
te, mas de adentrarem em relações simétricas com 

os outros indivíduos e/ou grupos sociais. Assim, o 
reconhecimento diz respeito à autoestima e aos 
processos de negação social ou reconhecimento 
negativo. O racismo, o colonialismo e o feminismo 
são histórias dessa luta emancipatória, que busca 
positivação de reconhecimento. 

Desde 1990 as teorias do reconhecimento vêm 
crescendo como as mais bem equipadas não apenas 
para responder às demandas econômicas de um 
mundo de desigualdades distributivas, mas para 
melhor lidar com as reivindicações de grupos mi-
noritários na afirmação de suas identidades. Esses 
grupos-minorias étnicos ou religiosos, de gênero ou 
mesmo de pessoas com deficiência, em sua imensa 
maioria, apesar de muitas vezes trazerem embu-
tidos pedidos de reparação econômica10, se desta-
cam naquilo que conhecemos hoje por “lutas pelo 
reconhecimento” social, cuja matriz é a justiça no 
seu sentido moral. Os teóricos do reconhecimento 
são devedores de Hegel, para quem a reciprocidade 
é base fundamentalmente humana e se processa 
no nível pessoal, interpessoal e com relação à esfe-
ra pública. O “reconhecimento” como centralida-
de nas questões de conflito social tem origem nas 
teorias do Interacionismo Simbólico, em especial 
naquilo que concerne à construção identitária dos 
sujeitos, dando maior ou menor ênfase nas ques-
tões psíquicas da formação da identidade em sua 
relação com a evolução moral da sociedade. Uma 
das questões mais sensíveis à Teoria do Reconheci-
mento, também em graus diferentes em função de 
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seus autores, diz respeito à capacidade das ques-
tões subjetivas, como o inconsciente ou a lingua-
gem, determinarem a individuação. 

Os autores mais conhecidos e considerados fun-
dadores da Teoria do Reconhecimento são Charles 
Taylor, Axel Honneth e Nancy Fraser, cada um 
deles endereçando com nuances próprias tanto o 
legado hegeliano como os dilemas entre a determi-
nação externa e as questões internas, do inner self. 
Mas todos enfatizam a questão da identidade e do 
reconhecimento social. Segundo Charles Taylor:

A exigência de reconhecimento (...) adquire uma 
certa premência devido à suposta relação entre re-
conhecimento e identidade, significando este último 
termo qualquer coisa como a maneira como uma 
pessoa se define, como é que as suas características 
fundamentais fazem dela um ser humano. A tese 
consiste no facto de a nossa identidade ser formada, 
em parte, pela existência ou inexistência de reconhe-
cimento e, muitas vezes, pelo reconhecimento incor-
reto dos outros, podendo uma pessoa ou grupo de 
pessoas serem realmente prejudicadas, serem alvo de 
uma verdadeira distorção, se aqueles que os rodeiam 
refletirem uma imagem limitativa, de inferioridade 
ou de desprezo por eles mesmos. O não reconheci-
mento ou o reconhecimento incorreto podem afetar 
negativamente, podem ser uma forma de agressão, 
reduzindo a pessoa a uma maneira de ser falsa, dis-
torcida, que a restringe. (TAYLOR, 2000, p. 45).

O modelo de Taylor foi interpretado por Nan-
cy Fraser como um problema, ou quase um des-
vio no reconhecimento do outro. Para a autora, é 
necessário atribuir a essas manifestações o caráter 

de opressão. Quando impõe uma identidade única 
como padrão e nega 

a heterogeneidade interna, [assim] o modelo de 
identidade [única] obscurece as lutas internas dos 
grupos sociais em favor da autoridade e, de fato, do 
poder para representá-los. Consequentemente, ele 
mascara o poder das frações dominantes e reforça 
a dominação intragrupal. (FRASER, 2007, p. 117).

A tentativa de Fraser é a de não perder as no-
ções de dominação. Já na perspectiva de Axel Hon-
neth, os hábitos culturais dos membros de uma so-
ciedade garantem sua integração e unicidade. Tal 
unidade é o produto do que considera que seria 
sua eticidade, que distinguiria diferentes formas de 
interação social, que se expressa não apenas entre 
os indivíduos, mas também se constitui na relação 
dos sujeitos com o Estado. Para Honneth, assim 
como para Fraser, o conflito é intrínseco tanto à 
formação da intersubjetividade quanto ao nível in-
terno aos sujeitos. Tal conflito é conduzido pela 
lógica da autoconservação dos indivíduos (como 
em Maquiavel e Hobbes), mas é também uma luta 
moral, já que a sociedade é organizada, sobretudo, 
por obrigações intersubjetivas. Por sua vez, a luta 
na esfera pública reflete-se no campo jurídico, que 
deve expressar interesses comuns (universais) de 
todos os membros da sociedade, não admitindo 
diferenças que estabeleçam privilégios ou níveis de 
distinções. É na esfera do direito de igualdade que 
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os sujeitos podem e devem, assim, se reconhecer. 
As lutas por reconhecimento, no espaço público, se 
apresentam através da construção dos direitos ci-
vis, políticos e sociais, orientados na configuração 
de cidadãos iguais. 

Fraser questionou a centralidade do conceito 
de reconhecimento. Para ela, quando o conceito de 
reconhecimento toma primazia e se torna a moeda 
única para explicar a totalidade dos conflitos atu-
ais, passa a não ser mais funcional no entendimen-
to da miríade de conflitos sociais. Nesse sentido, 
Fraser busca conciliar questões distributivas e de 
reconhecimento, tentando mostrar que a distância 
entre elas não é absoluta e que a antítese é falsa. 
Em outras palavras, a autora afirma que os concei-
tos de reconhecimento e redistribuição são tipos 
ideais (WEBER, 1992) que, na vida real, estão 
completamente imbuídos um do outro. A deman-
da por justiça é, portanto, uma demanda que é, por 
definição, tanto de reconhecimento no nível das 
subjetividades quanto de um procedimento de re-
distribuição. A questão da justiça é o que se coloca 
como central, minimizando os outros dois termos, 
que se submetem a essa ideia central.

No caso das memórias, em especial das traumá-
ticas, o conceito de justiça é fundamental. Não é 
sem motivo que a reivindicação de uma memória 
trate não apenas da sua revelação, mas se apre-
sente como um pedido de reconhecimento social 
de um grupo específico. Muitas vezes o reconhe-
cimento de uma memória vem acompanhado de 

pedidos de desculpas e, algumas vezes, algum tipo 
de reparação econômica. Nos últimos anos temos 
assistidos a uma série de pedidos de desculpas de 
instituições e nações. O Papa João Paulo II pediu 
desculpas por falhas da Igreja Católica Romana ao 
longo da história, orientado por longa e exaustiva 
discussão interna que resultou no documento “Me-
mória e Reconciliação: A Igreja e os Erros do Passa-
do”. Mais recentemente o Papa Francisco também 
encaminhou alguns desses pedidos de desculpas, 
como pelos abusos sexuais, por exemplo. 

Vale ainda lembrar que Fraser argumenta que 
os debates de hoje sobre a justiça são demandas de 
participação – que ela define como reivindicação 
por participação. Se a questão é distribuição ou 
reconhecimento (Honneth vs Fraser), as disputas 
que costumavam enfocar exclusivamente a ques-
tão do que é devido, por justiça, aos membros da 
comunidade, agora se transformam rapidamente 
em litígios sobre quem deve contar como membro 
e qual é a comunidade relevante. Nesse sentido, 
não apenas o “o que”, mas também o “quem” estão 
em disputa. (FRASER apud ROTHBERG, 2009, 
p. 19). 

Em “O Insulto”, trata-se de um pedido de des-
culpas como formalidade entre dois indivíduos 
que, ao longo da história, vai se tornando aquilo 
que é – uma metáfora para um outro pedido – o de 
reconhecimento de uma memória silenciada, me-
mória esta que implicou em sofrimento, morte e 
perda. Não se trata, portanto, de um desequilíbrio 
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econômico, mas de uma questão moral. 
O debate entre os advogados é, sobretudo, uma 

discussão a respeito de quais vozes têm direito a se 
colocarem na arena política. De fato, o pedido de 
desculpas colocado por Toni não apresenta ques-
tões de reparação que não sejam as do direito de 
pertencimento a uma comunidade social, e antes 
de tudo um reconhecimento de pertencimento 
nacional – Toni é retratado como sujeito extre-
mamente ativo politicamente. O início do filme 
mostra sua participação em comício do Partido 
Cristão, adesão que é reiterada de várias maneiras, 
como na admiração por Bachir Gemayel, o líder do 
Partido Cristão Falangista Libanês.

Conforme expõe Fraser, enquanto uma política 
de reconhecimento orientada pela justiça é

focada nas questões de quem conta como sujeito de 
justiça, e qual é o quadro apropriado, a política de 
enquadramento compreende os esforços para esta-
belecer e consolidar, contestar e revisar, a divisão 
autoritária do espaço político. (apud ROTHBERG, 
2009, p. 21).

Nos termos de Rothberg (2009), o filme se pas-
sa, na maior parte do tempo, numa concepção de 
“memórias em competição”, para dar ao final um 
desfecho que poderia ser aproximado de outro con-
ceito do próprio autor – “a memória multidimen-
sional”. Segundo Rothberg, trata-se de considerar 
a memória como uma rede de conexões, sem di-
minuir nenhum dos legados ou colocá-los em con-
fronto. Em vez disso, a memória multifuncional es-

taria sujeita a negociações contínuas, a referências 
cruzadas e a deslocamentos que estão sempre no 
campo público e não em esfera apenas privada. É 
assim que, ao final do filme, os dois contentores 
parecem ter chegado a um pacto de aceitação um 
do outro. Sem desmerecimento de qualquer uma 
das memórias, o encerramento parece apontar para 
a convivência de legados de memórias diferentes 
para um mesmo evento histórico. Mesmo lidan-
do com aspectos subjetivos e privados de Yasser e 
Toni, a memória foi colocada em terreno público e 
o reconhecimento da memória do mecânico cristão 
conquistou o direito de colocar-se como voz. Nesse 
sentido, o filme pode ser visto sob a ótica de que as 
memórias em disputa são também o lugar de pro-
cessamento por luta de reconhecimento e justiça. 

CONCLUSÃO 

Segundo Heidegger, o evento fundamental da 
era moderna é “a conquista do mundo como ima-
gem” (KAPLAN; WANG, 2004). Nenhuma descri-
ção é mais fiel do que essa quando pensamos dire-
tamente no evento do cinema, e nenhuma poderia 
ter mais impacto quando se trata da relação entre 
cinema, memória e história. De fato, a apreensão 
mais impactante nas discussões sobre memórias 
traumáticas vem do cinema, tanto do documentá-
rio quanto do filme ficcional e, mais recentemente, 
de um modo misto desses dois gêneros, os docdra-
mas. 

Trauma, memória e identidade em “O insulto” 
Silvana Seabra



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

94

O filme “O Insulto” localiza-se em meio a esse 
movimento dos estudos da memória, especialmen-
te nas formas imagéticas de representação.  De fato, 
o trabalho de Doueiri pode ser considerado como 
proposição para a rediscussão dos legados cultu-
rais de memória e do reconhecimento de grupos 
sociais, ao mesmo tempo em que pode ser também 
uma consideração sobre a circulação de memórias 
consideradas “menores”. Como discussão sobre a 
legitimidade dessas formas oblíquas de memória, o 
filme pode ser visto, para além do seu caráter mais 
disfórico, como uma proposta de reconhecimento 
de um grupo social. Nesse caso, conteria em si uma 
espécie de trabalho da consciência social nos ter-
mos de Durkheim. Porém, também é possível afir-
mar que, mais do que apresentar um outro legado 
ou se transformar numa espécie de “working out” 
(LACAPRA, 2000), o filme se inscreveria num de-
bate sobre a referencialidade (ELSAESSER, 2001). 
Dessa forma, o filme seria, como qualquer outro 
texto de pretensões históricas (realistas), uma in-
terpretação à procura de seu caráter de verdade. 
Essa é uma sugestão que, de fato, acompanha o 
debate sobre as representações fílmicas. 

Dessa maneira, ”O Insulto” já tem inscrita em 
sua proposta a pretensão histórico-realista, pela 
sua estrutura narrativa aproximada do gênero dos 
filmes de julgamento (cortes de justiça), mas não 
deixa de inovar ao tentar mesclar elementos fic-
cionais aos elementos próprios do documentário, 
como no filme (documentário) dentro do filme, 

apresentado como revelador e que, de fato, é um 
relato com cenas e imagens da época. 

A característica mais expressiva se alocaria na 
proposta do diretor Doueiri, que mais do que “re-
velar” um fato ou dar-lhe publicização, apresenta-o 
sem destruir representação anterior ou dominante 
(repetição ou desconhecimento). É nesse sentido 
que o conceito de “memórias em disputa” pode 
ser tematizado no mesmo ambiente tópico que 
uma outra concepção de memória, a que o pró-
prio Rotheberg chama de multidimensional. Essa 
colocação permite que memórias construídas em 
antagonismo e impossíveis de convivência sejam 
tematizadas a partir de um terceiro elemento, que 
é a vitimização pela guerra e o sofrimento inevitá-
vel que acarreta para todos os envolvidos, embora 
formalmente uma das partes tenha atingido a vi-
tória oficial.

NOTAS

1. Professora do Programa de Pós-graduação em Comunica-
ção Social da PUC Minas. Doutora em Literatura Compa-
rada pela UFMG, membro do Grupo de Pesquisa “Memória 
e Mídia” (CNPq).

2. Alison Landsberg nomeia tais memórias como protéticas 
(Prosthetic Memory). O conceito surge a partir das discus-
sões sobre os descendentes de sobreviventes do Holocausto 
na sua relação com o Holocausto (HIRSH, 2008). Contudo, 
Landsberg também estende o conceito para a mídia de mas-
sa contemporânea. 
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3. O massacre de Damour (cidade de maioria cristã maro-
nita) ocorreu em 20 de janeiro de 1976, durante a Guerra 
Civil Libanesa de 1975-1990. O ataque foi realizado por 
militantes muçulmanos com apoio da Organização de Liber-
tação da Palestina.

4. Ver entrevistas realizada com Ziad Doueiri em 2018 pelo 
Village Voice, e com o Middle East Institute. Disponível 
em: https://www.villagevoice.com/2018/01/19/the-insult-di-
rector-ziad-doueiri-on-war-repression-and-how-his-film-is-
-not-even-handed/ e https://www.mei.edu/publications/in-
terview-ziad-doueiri-director-insult acesso em 27/01/2019. 
Acesso em: 27 jan. 2019. 

5. Para um resumo das principais ideias sobre a Teoria do 
Reconhecimento ver SOUSA, 2000. 
  
6. Neste caso o termo hegemônico não é concebido dentro 
da sua filiação gramciana, que concede ao poder e às classes 
sociais dominantes o discurso dominante. Trata-se tão só de 
tomar memória hegemônica dentro da concepção em que 
é apresentada dentro do próprio filme. No caso, tal hege-
monia é definida por Toni quando desafia Yasser - “Vocês 
pensam que vocês foram os únicos a sofrer?”

7. O xingamento em árabe parece ter uma conotação mais 
forte e ofensiva do que quando traduzido para outras lín-
guas e culturas.

8. Bachir Gemayel foi líder das Falanges libanesas (Kata’ib), 
partido político de caráter nacionalista e cristão, fundado 
em 1936. Foi eleito em 1982 (durante a Guerra Civil), mas 
foi assassinado dias antes de assumir o poder, num atentado 
de carro bomba. 

9. A afirmação se encontra nas últimas páginas de Origens 
do Totalitarismo (2012). 

10. Podem ser elencadas nessa categoria as reivindicações 
por cotas, por exemplo. 
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Memória, Identidade e Testemunho: inserções 
dos conceitos no filme “Narradores de Javé”
Ana Paula Fernandes Pimenta1 , Márcia Adriane da Silva Lima2

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo relacionar os estudos da memória, identidade e testemunho com o 
filme “Narradores de Javé”, lançado em 2003, no Brasil. Nossa metodologia baseou-se em uma revisão dos 
conceitos de Memória coletiva e individual (Halbwachs, 1968; Pollak, 1992), o de Testemunho (Jean-Phi-
lippe Pierron, 2010), o de Memória como patrimônio e identidade social (Candau, 2016; Chagas, 2017) e 
o de Memória em disputa (Pollak, 1989). Na sequência, foram selecionadas algumas cenas do longa com 
o objetivo de localizar no filme as inserções da memória em suas muitas facetas, seja como identidade ou 
testemunho.

Palavras-Chave: Memória. Testemunho. Identidade. Narradores de Javé.

INTRODUÇÃO

A noção de memória mostra-se recorrente obje-

to de estudos em diversos campos de conhecimen-

to como a história, comunicação, ciências sociais, 

psicologia, entre outros. A memória também mos-

tra-se uma noção muito presente em narrativas fic-

cionais, seja na literatura ou em outros ambientes 

midiáticos, como o cinema. Neste trabalho, para 

pensarmos relações entre as memórias coletiva e 

individual e processos de construção de identida-

de, buscamos fazer uma análise do filme brasilei-

ro Narradores de Javé, de 2003, dirigido por Eliane 

Café. 

Narradores de Javé – filme rodado no interior 

baiano, na cidade de Gameleiro da Lapa – conta 

a história dos moradores de Javé, cidade que, na 

trama, será inundada para dar espaço à construção 
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de uma usina hidrelétrica. Temendo que as águas 
cubram suas casas e, junto a elas, as memórias de 
toda uma vida, os moradores de Javé decidem que 
a única forma de salvar a cidade é fazendo com que 
ela seja um patrimônio tombado, e, consequente-
mente, amparado pelos órgãos de proteção. Para 
conseguirem o tombamento, os moradores deci-
dem resgatar e registrar as características, aconte-
cimentos e fatos que representem a importância 
da cidade, decidindo, por fim, que o maior bem 
de Javé é a sua própria história e as memórias de 
seus moradores. Assim, decidem colocar no papel 
a história que, até então, vivia apenas na memória 
de cada um.

Dessa forma é desenvolvido o enredo do lon-
ga-metragem: a maioria dos moradores da cidade 
é analfabeta, apenas um da cidade sabe ler, e logo 
este é conhecido pela não veracidade dos seus re-
gistros3. Entretanto, os moradores de Javé só têm 
a ele para recorrer na escrita do “livro Javérico”, 
mesmo correndo o risco do registro não ser feito de 
forma fiel aos relatos. A partir daí, todos querem 
que sua versão da história de Javé seja registrada 
no livro da cidade, mas os conflitos se dão quando 
os narradores possuem versões diferentes do mes-
mo fato, ou até quando o encarregado pela escri-
ta decide que, para parecer mais verídica ou para 
prender a atenção dos leitores, a história deve ser 
contada de outra forma – mais “enfeitada”. Nes-
se contexto, coloca-se em questão não só como o 
método de registro da história baseado em narrati-

vas memorialísticas é essencial, mas também como 
essas narrativas são validadas e o que as tornam 
verídicas.

O filme acaba por lançar luzes sobre a discussão 
de conceitos importantes, como cultura, costumes, 
tradições, as relações entre memórias individual 
e coletiva e as disputas envolvidas na construção 
da memória coletiva e da identidade de um gru-
po. Considerando esses tópicos, o filme estimula 
o pensamento acerca da valorização dos patrimô-
nios, dos documentos, da escrita e, especialmente, 
da memória e de seu registro, uma vez que esses 
são elementos fundamentais para a formação e in-
serção em sociedades.

MEMÓRIA COLETIVA E INDIVIDUAL – 
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES

Para a discussão proposta, é necessário com-
preender, de antemão, dois conceitos vinculados à 
noção de memória, e que se fazem presentes na 
narrativa do filme aqui analisado: a noção de me-
mória individual, que diz respeito, inicialmente, 
ao sujeito e indivíduo em particular, e a memória 
coletiva, que é construída a partir de percepções 
coletivas de um fato. Dentro destes conceitos pro-
postos por Maurice Halbwachs (1968), a memória 
coletiva se constrói a partir da interação de várias 
memórias individuais, e por meio deste processo, 
incrementa e acrescenta dados e percepções que 
convergem: “Tudo se passa como se confrontásse-
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mos vários depoimentos. É porque concordam no 
essencial, apesar de algumas divergências, que po-
demos reconstruir um conjunto de lembranças de 
modo a reconhecê-lo” (Halbwachs, 1968, p. 16). 

O autor chama atenção ainda para o fato de 
que, para que uma lembrança seja efetivamente 
construída e reconhecida, é necessário a existência 
de pontos de contatos entre os discursos, a fim de 
que este possa enxergar relações com os depoimen-
tos de outros integrantes desta interação. Polla-
ck (1989) enxerga esse procedimento como uma 
espécie de “negociação” entre as memórias, para 
juntas, criarem uma memória coletiva que seja 
dada como legítima. Pois, como citou Halbwachs 
(1968),

Não é suficiente reconstituir peça por peça a ima-
gem de um acontecimento do passado para se obter 
uma lembrança. É necessário que esta reconstrução 
se opere a partir de’ dados ou de noções comuns que 
se encontram tanto no nosso espírito como no dos 
outros, porque elas passam incessantemente desses 
para aquele e reciprocamente, o que só é possível se 
fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma 
sociedade. Somente assim podemos compreender 
que uma lembrança possa ser ao mesmo tempo re-
conhecida e reconstruída. (Halbwachs, 1968, p. 22).

Tendo em vista tais articulações, podemos afir-
mar que a memória individual não se sustenta 
como um elemento autossuficiente, de modo que 
o indivíduo, a partir do momento em que faz con-
tato com outros de seu próprio meio, é afetado e 
contagiado pelos depoimentos ali presentes, sendo 
construída, assim, a memória coletiva.   

Partindo dos estudos de Halbwachs, Michael 
Pollak (1992) se dedicou a estudar os elementos 
que constituem a memória individual e coletiva, 
chegando a seguinte asserção: em primeiro lugar, 
os acontecimentos vividos pelo próprio sujeito são 
responsáveis por constituir a memória, seguido, 
então, pelos chamados “acontecimentos vividos 
por tabela”; que, segundo o autor, configuram os 
momentos em que o sujeito não chegou a viven-
ciar, de fato, mas é íntimo e conhecedor por meio 
de relatos de terceiros. Seria o que Pollack chama 
de “memória herdada” (POLLACK, 1992). No 
que diz respeito à concepção ampla desse conceito, 
poderíamos supor que as memórias e histórias evo-
cadas pelos moradores de Javé constituem-se por 
estes “acontecimentos vividos por tabela”, em que 
cada um dos então narradores conta, a partir de 
seu ponto de vista, a história que lhes foi repassada 
há gerações – e que, portanto, há muito já lhes é 
conhecida –, porém, não a viveram, de fato.

Os outros dois elementos constitutivos da me-
mória, para Pollack (1992), seriam os personagens 
e os lugares, pontos que também serão analisados 
sob a ótica do longa aqui analisado, posto que re-
presentam fatores importantes na construção des-
ta narrativa cinematográfica. Pollack (1992) chega  
a um importante ponto em seus estudos, quando 
afirma que a  memória é seletiva, e portanto pode 
afirmar-se como um objeto construído social e in-
dividualmente. Inferindo a partir daí, ele chega à 
conclusão de que “a memória é um elemento cons-
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tituinte do sentimento de identidade” (POLLACK, 
1992, p. 204), a partir do momento em que permi-
te ao sujeito se encontrar em um meio público, e 
compor sua história partindo dos acontecimentos 
daquele território, que lhe é íntimo.

Tal afirmação pode ser percebida no próprio 
enredo proposto por “Narradores de Javé”, em 
que, como será posteriormente melhor articulado, 
são colocados em jogo os tensionamentos de cons-
trução identitária da própria cidade. A teoria pode 
ser ainda mais aproximada se pensarmos que a so-
brevivência da cidade depende quase que, exclu-
sivamente, da criação de uma memória por meio 
da identidade do local, que lhe serviria, então, de 
patrimônio.

A FORÇA DOS TESTEMUNHOS

O ato de testemunhar, segundo Jean-Philippe 
Pierron (2010), compõe-se por duas características 
básicas: testemunhar é tanto um acontecimento, 
tratando-se de linguagem, quanto um dizer, pois 
o ato se constitui de palavras, que, por sua vez, 
intensificam a fala da testemunha e a relação entre 
o sujeito e o que ele diz. Assim, Pierron (2010) 
classifica o testemunho como um ato de lingua-
gem. Como ato, o testemunho descreve um acon-
tecimento passado através de expressões figurati-
vas relacionando o dizer ao fazer, dessa forma, o 
testemunhar pode ser entendido como uma ação 
performativa, onde o sujeito que fala é pensado 

como sujeito que age, mantendo a “palavra dada”. 
Sobre isso, Pierron diz que “o testemunho é uma 
relação, ao mesmo tempo em que é uma realiza-
ção” (PIERRON, 2010, 36). Pode-se pensar, en-
tão, na existência do testemunho apenas como re-
sultado da ação testemunhal da testemunha. Vale 
aqui relembrar as duas representações da palavra 
“testemunha” no latim: como tetis, que se refere 
a uma terceira pessoa em um processo entre dois 
contendores; e como superstes, referindo-se a al-
guém que viveu algo, e pode dar testemunho disso. 

A complexidade em observar as regras do tes-
temunho como linguagem se acentua quando a 
verdade do enunciado é questionada. As razões 
para se acreditar na veracidade ou  no “falso tes-
temunho” se justificam por uma lógica de ques-
tionamentos acerca da consistência das referências 
que sustentam os enunciados testemunhais. Esses 
questionamentos são encontrados todo tempo no 
filme Narradores de Javé, tanto na discussão e nas 
divergências pela decisão da pessoa escolhida para 
escrever a história da cidade, quanto pelos pró-
prios testemunhos dos moradores, que, para al-
guns possuía referências fracas, e para outros fazia 
todo sentido.  Para Pierron (2010), 

a fragilidade do testemunho provém de que sua 
recepção não é garantia de uma adesão, pois a 
atestação não é uma demonstração, sua recepção 
permanece dependente de uma benevolência her-
menêutica.  (PIERRON, 2010, 37).

A benevolência hermenêutica se encontraria 

Memória, Identidade e testemunho: inserções dos conceitos 
no filme “Narradores de Javé” Ana Paula Fernandes Pimenta, Márcia Adriane da Silva



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

101

na própria relação entre a testemunha e aquele 
que escuta o testemunho: é uma negociação entre 
quem está disposto a falar e quem está interessa-
do em ouvir.  Não há testemunho sem diálogo, o 
testemunho só existe diante dos outros e para os 
outros. Considerando esse caráter relacional, po-
de-se dizer que o relato do testemunho depende, 
inteiramente, da escuta e da consideração do outro

Outra fragilidade do testemunho é apontada 
por Agamben (2010), que em uma discussão sobre 
as testemunhas do Holocausto, apontou uma lacu-
na encontrada na própria testemunha, que poderia 
colocar em risco a credibilidade e a validação do 
testemunho. Essa lacuna é o fato da testemunha 
não ter vivido a experiência até o fim – as reais 
testemunhas do Holocausto, para o autor, foram 
aquelas que acabaram mortas: “as testemunhas 
são, por definição, sobreviventes, e portanto, des-
frutaram de um privilégio. (...) Os que não viveram 
aquela experiência nunca saberão o que ela foi, os 
que a viveram nunca dirão”. (AGAMBEN, 2010, 
46).

Sendo a memória substanciada por textuali-
dades de natureza inexoravelmente cultural, as 
pontes entre as memórias individuais e coletivas 
se instituem a partir de processos permanentes de 
disputa e negociação. Têm, por definição, natureza 
dialógica e geracional. 

Esse tipo de testemunha também pode ser ob-
servado em Narradores de Javé: no filme, as memó-
rias da cidade são passadas de geração em gera-

ção. Os testemunhos contados pelos moradores, 
na maioria das vezes, não são testemunhos de si 
próprios, mas de outras pessoas que não são mais 
capazes de testemunhar. São testemunhos incom-
pletos, testemunhos de quem não viveu, de fato, a 
experiência, e que testemunha no lugar de quem, 
por alguma razão, não é mais capaz de fazê-lo:

Talvez cada palavra, cada escritura, nasce nesse sen-
tido, como testemunho. E por isso mesmo, aquilo de 
que dá testemunho não pode ser já língua, já escri-
tura: pode ser somente um não-testemunhado. Isso 
é o som que provém da lacuna, a não-língua que se 
fala sozinho. (...) O testemunho é o encontro entre 
duas impossibilidades de testemunhar, que a língua, 
para testemunhar, deve ceder espaço a uma não lín-
gua, montrar uma impossibilidade de testemunha. 
(AGAMBEN, 2010, p. 48).

Para o autor, essa testemunha é classificada 
como pseudotestemunha, a que discursa em nome 
de terceiros, a que relata pela incapacidade do ou-
tro relatar. Para esse tipo de testemunho, foi cria-
da, na Universidade de Yale, a noção de Shoá: o 
acontecimento sem testemunho.

MEMÓRIA COMO 
PATRIMÔNIO E IDENTIDADE SOCIAL 

Outra noção importante para nossa reflexão 
é  pensar a memória como um dos pilares para a 
construção da identidade social (Pollack, 1992) e 
como forma e presença de patrimônio para a so-
ciedade. Regina Zilbermann (2006)  cita Jean-Yves 
Tadié e Marc Tadié para afirmar que a memória 
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é um elemento indispensável ao pensamento e 
personalidade de um sujeito, pois permite a ele a 
criação de uma identidade social: “é ela que faz a 
ligação entre toda a sucessão de eus que existiram 
desde nossa concepção até o momento presente” 
(Tadié e Tadié apud. Zilberman, 2006, p. 117).

Pollack (1992) também trabalha com o poder 
de construção identitária por meio da memória, 
explicando que três elementos integram esse pro-
cesso:

Há a unidade física, ou seja, o sentimento de ter 
fronteiras físicas, no caso do corpo da pessoa, ou 
fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de 
um coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no 
sentido físico da palavra, mas também no sentido 
moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de 
coerência, ou seja, de que os diferentes elementos 
que formam um indivíduo são efetivamente unifica-
dos. (POLLACK, 1992, p. 204).

 
Sendo assim, a memória atuaria como um dos 

pilares na construção identitária, permitindo que 
os indivíduos se identifiquem em meio aos compo-
nentes sociais do contexto em que estão inseridos, 
e que, a partir destes, formulem para si e para ter-
ceiros, a imagem que desejam transmitir.

Candau (2016), por sua vez, trabalha com o 
conceito de memória como ativo organizador da 
identidade social, de modo que por meio das lem-
branças que constituem determinado lugar ou 
espaço, os integrantes daquele grupo se orientam 
em suas crenças, opiniões e representações. Para 
o autor, artifícios como doutrina, contos, relatos e 

mitos inscritos em uma certa narrativa funcionam 
como pedras angulares para essa memória organi-
zadora, e são, por sua vez, transmitidos ininterrup-
tamente à sociedade por meio de instituições tais 
quais a família, igreja, escola e similares. (CAN-
DAU, 2016). Desse modo, para o autor, surgiria 
a memória longa, que diz respeito, justamente, a 
transmissões de costumes e lembranças familiares 
por um considerável período de tempo.

Um ponto interessante proposto por Candau 
(2016) é a abordagem da ausência das memórias 
organizadoras, o que levaria cada indivíduo a cons-
truir, sozinhos, seu próprio caminho. A memória 
seria, dessa forma, fragmentada. Como explicou o 
autor,

No quadro de um processo geral de individualização 
da memória, observa-se a multiplicação de “memó-
rias particulares que reclamam sua própria história. 
É imperativo recordar-se, mas “sou eu quem deve 
recordar e sou eu quem recorda”. (...) Atualmente, 
em razão “da atomização de uma memória geral em 
uma memória privada, é sobre o indivíduo apenas 
que pesa de maneira insistente e indiferenciada a 
obrigação da memória. (CANDAU, p. 183/184, 
2016).

Como no caso aqui proposto para análise, a 
disputa de memórias individuais em razão da au-
sência de uma única memória forte, coletiva e le-
gítima – em seu sentido legal – causa divergências 
entre os moradores de Javé, de modo que cada um 
deseja defender a sua própria versão da história da 
cidade.

É interessante também atentarmos para uma 
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última questão abordada por Candau, que diz 
respeito às transformações sofridas pela memória. 
Segundo o autor, ao mesmo passo em que grandes 
memórias morrem, outras renascem, ocasionando 
novas propagações e modos de endereçamentos. 
Cabe ao ser humano compreender e aceitar este 
processo, que, para Candau, diz sempre sobre no-
vos modos de construção identitária:

(...) vemos em cada exemplo que as heranças me-
moriais são recursos de significações que, cada uma 
a seu modo, e sempre com uma intensa criativida-
de, grupos e indivíduos vem mobilizar para revificar 
suas identidades. (CANDAU, 2016, p. 194).

          
Estando a identidade social de determinado 

grupo diretamente vinculada à memória do espaço 
público que este ocupa, tem-se os tensionamentos 
produzidos pelo medo da perda, ponto que tam-
bém é abordado por Joël Candau. Segundo o au-
tor, a perda é inerente ao ser humano, entretanto, 
estamos desde sempre na tentativa de evita-la, ou, 
no mínimo, torná-la suportável. Um dos modos de 
abstrair o sentimento de perda seria a criação de 
museus, o que representa o medo do ser humano 
em perder de vista o seu próprio passado. Entra-
mos aqui em um outro conceito importante para 
o desenvolvimento deste trabalho: a noção de pa-
trimônio, e de que modo este pode instituir-se em 
determinado espaço.

Abordando o termo segundo o ponto de vista 
de Chagas (2007), tem-se que a ideia de patrimô-
nio (e por meio desta, a construção e respaldo à 

construção de museus) está diretamente ligada à 
noção de propriedade e preservação da mesma. 
Também trabalhando com a possibilidade da per-
da (material ou simbólica) de alguma propriedade, 
o autor nos introduz à concepção de que para que 
um objeto/local/prédio seja classificado como pa-
trimônio, é necessário que o agente dessa ação seja 
capaz de reconhecer ali algum valor. (CHAGAS, 
2007). Para o autor, sem que haja

a identificação de um valor qualquer – seja ele: má-
gico, econômico, simbólico, artístico, histórico, cien-
tífico, afetivo ou cognitivo - a preservação não será 
deflagrada, ainda que haja o perigo de destruição. 
(CHAGAS, 2007, p. 210).

         
Nesse caso, relacionamos a constituição de pa-

trimônio com o impasse enfrentado pelos mora-
dores de Javé, que deveriam buscar na cidade um 
tesouro cultural valioso o suficiente para impedir 
a destruição do lugar pela construção da represa. 
É aí que surgiu a ideia de registrar em um livro as 
histórias e memórias que perpassaram a constru-
ção do vilarejo, tornando-se elas o patrimônio que 
a cidade vem carregando ao longo de gerações.

Segundo Guimarães (2008), “o patrimônio é 
uma escrita do passado” (GUIMARÃES, 2008, p. 
18). Para os moradores de uma Javé às vistas de 
ser inundada, tal passado (e patrimônio) é a repre-
sentação ainda viva de quem fundou a cidade, de 
modo que as memórias guardadas e reproduzidas 
por quem povoa o vilarejo constitui importante 
acervo histórico e identitário da cidade. Tal pon-
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to é validado por Chagas (2007) quando o autor 
trabalha com o conceito de “portas patrimoniais” 
como metáforas para o gatilho do processo patri-
monial. Desse modo, para Javé, as portas patrimo-
niais constituem-se na memória da população, que 
reverbera por meio das relações criadas e mantidas 
na comunidade. Como afirmou o autor,

o interesse no patrimônio não se justifica apenas 
pelo seu vínculo com o passado seja ele qual for, mas 
pela sua conexão com os problemas fragmentados 
da atualidade, com a vida dos seres em relação com 
outros seres, coisas, palavras, sentimentos e ideias. 
(CHAGAS, 2007, p. 223).

         
Assim, torna-se imperadora a necessidade de 

preservação da cidade para manutenção da histó-
ria e das relações pessoais que ali foram engendra-
das. Afinal, como afirmou Chagas (2007), o que 
está em jogo na criação dos museus e do patrimô-
nio é “memória, esquecimento, resistência e poder, 
perigo e valor, múltiplos significados e funções, 
silêncio e fala, destruição e preservação.” (CHA-
GAS, 2007, p. 222).

A MEMÓRIA EM DISPUTA

É possível identificar em Narradores de Javé uma 
forte disputa por quais memórias serão registradas 
no livro que está sendo escrito. Todos os morado-
res acham que sua versão da criação da cidade é a 
verdadeira e a que prevalece, e todos querem que 
ela vire a versão oficial da história. Neste conflito, 

é perceptível como a memória, sendo socialmente 
construída, é sempre uma disputa quando se tra-
ta de conflitos sociais. Tal conflito em relação as 
memórias deve-se à relação entre memória e es-
quecimento, uma vez que, para lembrar, é preciso 
esquecer, e aí deve-se escolher o que será lembrado 
e o que será esquecido. No filme, os moradores pa-
recem tanto querer que suas versões da história se-
jam registradas no livro como forma de que, assim, 
elas não sejam esquecidas. Nesse ponto, conside-
ramos o que nos diz Maurice Halbwachs (1968), 
quando entende um processo de negociação da 
memória na tentativa de conciliar memórias cole-
tivas e individuais.

Muitos dos problemas da memória são encon-

trados quando comparados os registros da história 

oficial e os relatos de memórias subterrâneas – as 

memórias dos marginalizados, dos que não têm 

voz. Mais uma vez,  vemos esse fenômeno ocorrer 

em Narradores de Javé: o livro que está sendo escrito 

é, supostamente, um “livro científico”, que prove 

para as autoridades maiores do Estado que aquela 

é a história oficial da cidade e que, por isso, a cida-

de não pode ser inundada pela represa, já que ela 

representa uma importância histórica. Para a cons-

trução desse livro, Biá, o responsável pela escrita, 

diversas vezes afirma que a história não pode ser 

contada da forma que os moradores relatam suas 

lembranças, que ela tem que ser melhorada, até 
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um pouco inventada, para que as pessoas possam 

acreditar. Entretanto, Pollak (1989) afirma que 

esse conflito entre memória oficial e memória sub-

terrânea não se dá apenas entre Estado e socieda-

de civil, mas também entre grupos e comunidades 

menores – como o que ocorre no filme.
 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir 
ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade 
civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. 
Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as 
lembranças dissidentes nas redes familiares e de 
amizades, esperando a hora da verdade e da redis-
tribuição das cartas políticas e ideológicas. Embo-
ra na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos 
de dominação, a clivagem entre memória oficial e 
dominante e memórias subterrâneas, assim como a 
significação do silêncio sobre o passado, não remete 
forçosamente à oposição entre Estado dominador e 
sociedade civil. Encontramos com mais frequência 
esse problema nas relações entre grupos minoritários 
e sociedade englobante. (POLLAK, 1989, p.  3).

 
Faz-se importante pensar, então, quais as rela-

ções e interesses presentes na narrativa memoria-
lística. Assim, pode-se afirmar que o trabalho de 
estruturação da memória se dá por meio de en-
quadramentos resultantes de disputas constantes, 
tornando-se elemento constituinte da noção iden-
titária de um determinado grupo. As identidades, 
que são construídas por diversos elementos, entre 
eles a memória, estão a todo tempo em negociação 
ou disputa. No filme, os moradores de Javé lutam 
para que as memórias sejam contadas e registradas 
pois, no fundo, estão lutando para que não percam 
suas identidades.

INSERÇÕES DA MEMÓRIA 
EM NARRADORES DE JAVÉ

Uma das primeiras inserções da memória no 
filme é relacionada à constituição de patrimônio. 
Logo no início da trama, quando os moradores de 
Javé recebem a notícia de que a cidade será real-
mente inundada para dar lugar a uma represa, eles 
procuram um meio para evitar o desastre. A solu-
ção encontrada e possível é transformar a cidade 
em patrimônio tombado, e, desse modo, protegê-la 
da destruição. A memória surge quando um dos 
moradores questiona o que Javé teria de valioso e 
que poderia ser transformado em patrimônio, rece-
bendo a seguinte resposta: 

Se Javé tem algum valor, são as histórias das origens, 
os guerreiros lá do começo que vocês vivem contan-
do e recontando, e isso, minha gente, é patrimônio. 
Isso é história grande. (Narradores de Javé, 2003).

         
Desse modo, fica postulado que o valor guar-

dado pela cidade de Javé são as histórias do desco-
brimento da cidade, que passadas de geração para 
geração, residem agora na memória dos moradores.     

A relação da memória como identidade tam-
bém é uma questão muito abordada pelo filme. 
Em diversas cenas da coleta de relatos realizada 
pela personagem Biá, o escrivão eleito pela cidade 
se depara com depoimentos que contam a história 
da cidade segundo seus próprios interesses. Essa 
relação fica evidente quando, por exemplo, a per-
sonagem do Sr. Vicente alega ser descendente indireto 
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de Indalécio, figura fundadora da cidade de Javé, e 
motivado por este parentesco, conta a história da 
cidade sob o ponto de vista heroico do fundador. 

Em uma outra cena – também da coleta de re-
latos – é ainda mais claro a presença do fator iden-
tidade nas memórias da cidade. Desta vez, é a per-
sonagem de dona Deodora, que por sua vez, alega 
ser descendente de outra importante personagem 
do descobrimento de Javé: Mariardina. Na cena, 
dona Deodora mostra, orgulhosa, uma marca na 
pele que, segundo a personagem, é o símbolo que 
todo descendente de Mariardina carrega no peito. 
Neste caso, dona Deodora diz que Mariardina é 
vítima de injustiça – já que seu nome quase nunca 
consta nas principais histórias relatadas pelos mo-
radores – e com a sua versão da história de Javé, 
pretende fazer valer a memória de sua antepassa-
da. Em seu relato, Mariardina é uma mulher forte 
e destemida, que junto a Indalécio, guiou o povo 
de Javé para um lugar seguro, como mostrado no 
diálogo descrito abaixo: 

O fato é que tem muita gente aqui que não dá cré-
dito a Mariardina. Sabe por que, minha gente? Por-
que era mulher. Caminhavam a dias, o de comer era 
pouco, e muitos ficavam mortos pelos caminho. In-
dalécio mesmo ferido guiava o bando, mas nenhum 
lugar parecia prestar pra assentar sua gente. Mariar-
dina desapareceu por um dia e uma noite, mas no 
dia seguinte, Mariardina voltou pra levar sua gente 
ao lugar que os pássaros da noite haviam lhe mos-
trado, e ali no grande vale, ela cantou as divisas de 
Javé. (...) É, minha gente, mulher que de fato teve 
importância foi Mariardina. Escreva aí, seu Biá. 
(Narradores de Javé, 2003).  

É curioso apontar que em outras versões da histó-
ria da cidade, Mariardina é apontada como uma 
velha louca, fato que dona Deodora considera um 
desrespeito. Podemos relacionar aqui a proposta 
de Pollak (1992) de que um dos elementos cons-
tituintes da memória é o personagem, representado 
no filme pelas icônicas figuras de Indalécio e Ma-
riardina. 

Um outro exemplo da relação entre memória e 
identidade presente no filme é quando, já no fim 
do longa, momento em que os engenheiros respon-
sáveis pela obra da construção da usina hidrelétri-
ca estão na cidade conversando com os moradores, 
diversos depoimentos dos moradores, revoltados 
com o andamento da obra, são colhidos pelos en-
genheiros. Mostramos aqui dois deles:

Eu tenho meus pais, meu marido, tudo enterrado 
ali naquele cemitério, ali. Viu? Tenho uma filha... 
então, queremos ficar aqui, e pra sempre ir lá colo-
car a vela lá na sepultura deles. Nós não queremos... 
o engenheiro não tem que tirar nós daqui não! Ele 
não vai tirar nós daqui não, de jeito nenhum! (...) 
Não dá, não dá, a gente viver debaixo d’água? Você 
acha que nós vamos viver debaixo d’água, os nossos 
mortos vão viver debaixo d’água? Não pode, não. 
(Narradores de Javé, 2003).

Cheguei aqui só eu e a minha mãe. Tive meus filhos 
tudo aqui. Então, eu me sinto muito bem aqui em 
Javé. Mas eu agora tenho os meus filhos, a minha 
mãe já perdi, meu filho já perdi. Não posso sair da-
qui deste lugar. (...) E não vou sair daqui, pra morar 
aonde, pra ir fazer casa aonde? (Narradores de Javé, 
2003).

Neste ponto, fica clara a relação identitária 
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que as moradoras criaram com a cidade de Javé, 
alegando a importância de manter viva a presen-
ça dos mortos que foram enterrados naquele local. 
Novamente está presente aqui a teoria proposta 
por Pollak (1992) relacionando agora o lugar como 
um dos  constituintes da memória. No caso do de-
poimento aqui exposto, o lugar de memória a ser 
preservado pode ser tanto a própria cidade de Javé 
quanto o cemitério citado pela personagem, que 
também guarda memórias e portanto, funciona 
como um espaço de rememoração. 

Procuramos identificar também as relações en-
tre memória e testemunho, ponto de forte presença 
no filme. Um exemplo é a cena em que Biá  tenta 
convencer um morador de Javé que está contan-
do sua versão da história da construção da cidade. 
Após o homem dar seu testemunho sobre o ocorri-
do, Biá diz que a história não seria boa o suficiente 
para ser registrada no livro, pois era simples demais 
e não engrandeceria o relato da história da cidade. 
Como justificativa, o personagem diz que a histó-
ria pode permanecer a mesma em uma essência, 
mas que o relato tem que ser alterado:  “tem que 
melhorar, florear um bocadinho”, são as palavras 
de Biá. 

Em um primeiro momento, é preciso destacar 
a característica relacional do testemunho, que, 
traduzido pela benevolência hermenêutica, deixa 
claro que o testemunho só tem validade quando 
acolhido, compreendido, pelo outro. Na cena, Biá 
não está interessado no testemunho genuíno do 

morador da cidade, mas apenas em elementos para 
transformar sua história em um grande conto. 

Nisso também percebemos o que disse Pierron 
(2010), sobre os fragilidades do testemunho como 
linguagem, que dependem, sempre, de uma ade-
são. A veracidade do testemunho, citada por Biá 
ao dizer que as pessoas não acreditariam em uma 
história tão simples da cidade, e por isso era ne-
cessário torna-la maior do que parecia, se encaixa 
na lógica de questionamentos que Pierron (2010) 
destacava como cruciais para atestar a veracidade 
do testemunho. Sendo assim, não se trata prin-
cipalmente da grandeza da história ou dela ser 
“floreada” e “melhorada”, mas das relações que se 
estabelecem entre o relato e a recepção, o demons-
trado e o atestado.  

Outra cena escolhida para análise foi a que 
vem logo a seguir da anterior, em que, tentando 
convencer o morador de Javé a consentir com as 
“melhoria” que tinha para fazer em seu relato, Biá 
argumenta que: “uma coisa é o fato acontecido e 
outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que 
ser melhorado no escrito”. Nesse momento, Biá 
deixa claro que a memória e os relatos do morador 
não eram exclusividade sua, não eram suas pro-
priedades, mas que faziam parte de uma disputa 
de poder que envolvia forças além do seu desejo 
de passá-las adiante, de não deixarem que fossem 
esquecidas. Nesse ponto, a memória em disputa 
é notória. O que acontecia, nesta cena, era o que 
Pollak (1989) chamou de enquadramento da me-
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mória: o que Biá fazia, afinal, não era apenas sele-
cionar quais memórias e relatos entrariam ou não 
no livro da cidade, mas a forma como elas estariam 
ali registradas. 

Ao dizer que “uma coisa é o fato acontecido e 
outra coisa é o fato escrito”, Biá deixa entendido 
que, para registrar de forma coerente e atrativa o 
livro da cidade, era preciso que os moradores en-
trassem em um consenso sobre a melhor forma de 
registrar os fatos contados, aí, já fica claro que os 
fatos não serão narrados exatamente da mesma 
forma que foram relatados. Nesse ponto, o enlace 
entre memória coletiva e memória individual é tra-
çado de forma crucial. Por mais que os relatos da 
cidade de Javé fossem feitos de forma individual 
e muito distintos entre si, era necessário, em cer-
to ponto, que para a história escrita fazer sentido, 
essas memórias formassem um coletivo coeso. Para 
Biá, entretanto, essa coesão não se limitava a um 
senso comum de como a história aconteceu, mas 
de um melhoramento da narração quando escrita. 
Para ele, o que importava e prevalecia, era a forma 
como que a história era contada, todos os seus de-
talhes e “floreamentos”, e não, necessariamente, a 
veracidade dos fatos relatados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo analisar a presença 
da memória no filme “Narradores de Javé”, relacio-
nando-a aos estudos da identidade e testemunho. 

Após desenvolver  os conceitos de memória indivi-
dual e coletiva, testemunho, memória em disputa 
e identidade social, podemos identificar diferentes 
inserções da memória no filme, seja por meio dos 
relatos dos moradores que alegam ser descenden-
tes de importantes personalidades javéricas; atra-
vés da disputa criada pelos diferentes testemunhos 
de uma mesma história; ou pelas indicações da 
importância memorialística guardada pela cidade. 
Ao fim desta análise, podemos inferir  que, na tra-
ma, a memória guardada e passada de geração em 
geração pelos moradores é o que a cidade têm de 
mais precioso. Apesar das diferenças entre memó-
rias individuais e coletivas e dos tensionamentos 
da disputa constante pela narrativa memorialísti-
ca, percebe-se que na comunidade javérica, os mo-
radores encontram nas suas memórias o seu maior 
patrimônio.     

Em um filme que começa com os moradores 
pensando em um plano para transformar sua ci-
dade em patrimônio histórico e impedir seu alaga-
mento, e termina com todos os esforços sendo em 
vão – pois a cidade acaba sendo, de fato, alagada 
-, é importante perceber como, após verem o lu-
gar onde nasceram e cresceram perdendo-se sob as 
águas, suas memórias ainda permaneciam intactas, 
independente de terem sido ou não registradas em 
um livro, ou de terem sido ou não creditadas por 
alguém como documento científico. O documento 
era o que precisavam para, diante da lei, impedi-
rem o alagamento da cidade, e, neste sentido, a 
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força do testemunho mostrou-se vital na narrati-
va do filme, entretanto, mais importante que isso 
foi, ao final, todos os moradores de Javé perma-
necerem juntos, permitindo, que, desse modo, as 
memórias que compartilhavam permanecessem 
ativas, dando-lhes o sentimento de pertencimento 
e coletividade. 

Percebemos também como a memória pode re-
lacionar-se intimamente com a noção de constru-
ção identitária, permitindo que os moradores de 
Javé encontrem na história da cidade suas raízes 
culturais, sociais e, para eles, também familiares. 
Importante foi também o fato de que os morado-
res salvaram o sino da cidade, transformando a 
ação memorialística em uma espécie de ciclo, dado 
que, segundo a história do surgimento da cidade, 
os primeiros moradores de Javé trouxeram o antigo 
sino da cidade da qual saíram em retirada, guar-
dando ali também as memórias de gerações. 

NOTAS

1. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação Social da PUC Minas.
  
2. Graduanda em Jornalismo pela PUC Minas.

3. Biá trabalhava na agência de correio de Javé e, para man-
ter o seu funcionamento, inventava e “floreava” aconteci-
mentos sobre os moradores, aumentando assim a circulação 
de cartas. Os moradores descobriram as fofocas escritas por 
ele e o expulsaram da cidade. 
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Uma mutante na contracultura: aspectos 
da memória em Rita Lee: Uma Autobiografia1

Damiany Coelho2

RESUMO

Neste ensaio, proponho a análise de trechos retirados da obra Rita Lee: Uma Autobiografia, que dizem 
respeito à vivência da autora nos Mutantes e no contexto do Tropicalismo, buscando traçar um paralelo 
entre essas vivências e a sua representatividade como mulher à frente de um movimento de contracultura 
que se formava no Brasil, que viria a ser influente na grande mídia e no contexto acadêmico. Autobiografia 
e memória serão conceitos trabalhados ao longo deste ensaio, ancorados por Lejeune (2008) e Gauer & 
Gomez (2006).

Palavras-chave: Contracultura. Autobiografia. Tropicalismo. Memória.

INTRODUÇÃO

Rita Lee é uma artista que, como poucas no 
Brasil, esteve para o cult na mesma maneira em que 
esteve para o popular. Tornou-se nacionalmente 
conhecida por meio de uma banda hoje conside-

rada uma das precursoras do rock psicodélico bra-
sileiro e, poucos anos depois, já em carreira solo, 
emendava álbuns entre os mais vendidos – tornan-
do-se a mulher que mais teve seus discos vendi-
dos no Brasil3.  e era quase onipresente nas trilhas 
sonoras de novelas. Por isso, não é estranho que 

“Como mutante
No fundo, sempre sozinho
Seguindo o meu caminho”
Rita Lee – Mutante (1981)
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seu livro, Rita Lee: Uma Autobiografia (2016), tenha 
despertado a curiosidade de muitos e consequen-
temente, tenha sido um sucesso de vendas: no ano 
seguinte, em 2017, a autobiografia rendeu a ela o 
título de mulher brasileira que mais vendeu livros 
de não-ficção, segundo a Forbes4. 

A narrativa de Rita Lee: Uma Autobiografia 
(2016) é leve, pouco dispendiosa e, talvez por 
isso, despretensiosa. Rita como autora, aos 71 
anos, é pouco pragmática, parecendo se preocupar 
mais em contar uma boa história do que relem-
brar nomes e datas. Apesar de se tratar de uma 
autobiografia, a narradora não se preocupa tanto a 
precisão dos registros. Rememora as cenas de sua 
história e escreve com suas impressões do presente, 
já contaminadas por um olhar amadurecido, que 
vê as primeiras manifestações artísticas de sua vida 
como uma “aventura juvenil” e permite se levar 
menos a sério em alguns episódios onde poderia 
render uma ou outra polêmica.   

Sobretudo, Rita Lee deixa as falhas de sua me-
mória falaram alto com lacunas que não são ex-
plicadas por ela, mas pelo jornalista Guilherme 
Samora. Suas inserções no decorrer do texto são 
precisas: quando a autora se equivoca em relação 
a um período de sua vida (principalmente em re-
lação às datas), a observação de Samora entra não 
como nota de rodapé, mas de forma um tanto lú-
dica, através de um desenho-personagem feito pela 
própria autora - um fantasma de traços infantis 
apelidado de “Phantom”.   

A solução pouco ortodoxa para suas falhas de 
memória, junto ao modo como ela se propõe a 
contar a sua história, não agradou a alguns críti-
cos. Mesmo sendo um dos livros mais vendidos em 
2017, alguns se mostraram decepcionados por não 
encontrarem as respostas que buscavam para his-
tórias dela com os Mutantes5 que, apesar de serem 
as histórias pessoais da própria artista, podem ser 
consideradas como parte de uma espécie de memó-
ria coletiva a respeito da contracultura no Brasil, 
na qual Rita Lee é uma das personagens princi-
pais.     

Para ela, o processo de escrita da biografia fun-
cionou como uma sessão de terapia. Tal classifica-
ção, já comum entre autores do gênero, foi dada 
pela autora em uma entrevista, pouco antes do 
lançamento do livro: “Na medida em que escrevia, 
percebi que, ao mesmo tempo em que exorcizava os 
traumas, eu também dava gargalhada das minhas 
patetices existenciais. Essa bio foi uma autoterapia 
curadora”6.    

Neste ensaio, proponho a análise de alguns re-
latos de Rita Lee: Uma Autobiografia, que considero 
fundamentais para apresentá-la como personagem 
central da formação de uma contracultura brasi-
leira, que veio a ser midiatizada, rememorada e 
estudada. Costuro esses relatos com os princípios 
de Lejeune (2008), que ajudam a contextualizar 
a obra como autobiográfica e situam o leitor nas 
verossimilhanças que dizem respeito ao eu da nar-
rativa, à autora e à personalidade midiática - que 
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ao mesmo tempo são autora-narradora-persona-
gem da obra, graças a um pacto estabelecido entre 
autor e leitor (Lejeune, 2008). Retomo, também, 
alguns estudos sobre memória em uma perspectiva 
da psicologia citados por Gauer & Gomez (2006); 
com o suporte de outros materiais referenciais 
sobre Rita Lee7, para entender melhor como ela - 
como autora, narradora e persona - representa uma 
importante personagem contracultural na música 
brasileira.

“UMA AUTOBIOGRAFIA”

Diante de vários aspectos nos quais a memória 
é ativada, destaco aquela que – em um primeiro 
olhar – é predominantemente pessoal: a memória 
autobiográfica. Sob um ponto de vista da Psicolo-
gia: 

O construto memória autobiográfica refere-se à 
habilidade de recordar conscientemente de experi-
ências individuais vividas no passado. Memória au-
tobiográfica envolve várias capacidades cognitivas, 
desde aquela que permite lembrar um fato pessoal 
como o caminho de casa ao trabalho, até a de escre-
ver o livro da história da minha vida, mas a recorda-
ção de eventos pessoais é o seu objeto de estudo por 
excelência (Brewer, 1986; Rubin, 1998 apud Gauer 
G. & Gomez, 2006, p. 106).

Segundo Lejeune (2008) autobiografia, então, 
seria a “narrativa retrospectiva em prosa que uma 
pessoa real faz de sua própria existência, quando 
focaliza sua história individual, em particular a 
história de sua personalidade” (Lejeune, 2008, p. 

14). Ao longo da obra, há “a afirmação, no texto, 
dessa identidade, remetendo, em última instância, 
ao nome do autor, escrito na capa do livro” (p. 26). 
Já o pacto autobiográfico é aquele que gera uma 
relação contratual, de confiança, entre leitor e bio-
grafado (Lejeune, 2008), fundamental para definir 
o conceito de autobiografia. O livro (material) que 
trata de uma autobiografia está ali, com o nome 
do autor em sua capa – isso quando não apresenta 
também uma foto – e o leitor entende, então, que a 
história a ser contada é a do próprio autor. Aquela 
é sua verdade.

Desta forma, em autobiografias como as de Rita 
Lee, autor, narrador e personagem são um só. Ou 
seja, “dentro do texto, narrador e personagem re-
metem, respectivamente, ao sujeito da enunciação 
e sujeito do enunciado: o narrador narra a história 
e o personagem é o sujeito sobre o qual se fala. 
(Lejeune, 2008, p. 76).  Mas não é possível re-
duzir um texto complexo como o autobiográfico 
a uma obra puramente crível, real e permeada por 
verdades. Afinal, estamos ainda nos referindo a um 
texto que não deixa de ser uma construção literá-
ria (Santos, 2015, p. 61), por onde há, também a 
“construção de uma imagem de si mesmo”(Albert, 
1991, p. 77). A linha tênue que separaria a auto-
biografia de um romance literário pode ser o fato 
de aquela referenciar-se “a uma realidade anterior 
e exterior ao texto, que é a vida do autor, enquanto 
o romance ficcional situa-se em um “outro mundo, 
imaginário”.  (Alberti, 1991, p. 74). 
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A história de qualquer um, anônimo ou não, 
pode ser contada em uma autobiografia, mas há 
aquelas personagens que, por serem pessoas públi-
cas, carregam, além de uma admiração quase mito-
lógica vinda dos fãs, uma espécie de identificação 
por parte de uma geração ou um grupo – o que 
pode despertar o interesse do mercado editorial. 
Lejeune (2008), a respeito de relatos literários ou 
científicos, destaca: “Um relato de vida isolado, se 
for suficientemente desenvolvido, se (...) permitir 
imaginar concretamente as situações e mentalida-
des, acaba provocando no leitor um efeito imagi-
nário e afetivo de identificação” (p. 183).

É neste momento, com o livro publicado e exi-
bido nas prateleiras de livrarias e sites especializa-
dos, que a memória pessoal vira produto cultural 
(Coelho, 1980).  É como se a história do autobio-
grafo fosse de interesse público, porque ele tam-
bém participou, de certa maneira, da vida de toda 
uma geração. Este é o caso de pessoas cujo traba-
lho depende de uma intensa exposição midiática, 
como é o caso de Rita Lee e de outros artistas. Lee 
não se tornou conhecida por um grande público 
através da escrita, mas de outras manifestações 
culturais que podem ser consideradas equivalentes 
à situação do escritor que, pela primeira vez, abre 
mão da não-ficção para lançar uma obra cuja nar-
rativa se foca em sua própria vida.

Ao refletir sobre o papel da biografia no século 
XX, Lejeune (2008) destaca que o interesse por 
esse gênero esteve justamente na lacuna deixada 

pelo escritor de ficção. Antes do advento e da po-
pularização de mídias como rádio, televisores e 
revistas, o leitor, carente de informações sobre o 
autor, buscava na autobiografia uma maneira de 
conhecê-lo - e por que não - de identificar, nessa 
narrativa pessoal, traços que inspiraram uma ou 
outra obra de sua autoria. A autobiografia, então, 
vai ao contrário do que pregaria Barthes (1968) 
com a morte do autor.

 
Segundo Lejeune, em uma retrospectiva histórica, 
inicialmente eram os textos literários os responsá-
veis pelo fomento do desejo, nos leitores, de conhe-
cer aquele que escreve. Nessa época, para ocupar o 
vazio deixado pela ausência do escritor, os leitores 
recorriam às formas biográficas canônicas (autobio-
grafias, diários etc.) para buscar as informações que 
desejavam para se sentirem mais próximos daqueles 
que, através dos textos escritos, proporcionavam-
-lhes o prazer da leitura. (Bezerra, 2013, p. 187).

A venda de biografias e autobiografias está vi-
vendo uma nova crescente nos últimos anos com 
o advento de novas mídias (Lejeune, 2008) e no-
vas celebridades, pois esses gêneros abordam “a 
vida íntima de personalidades influentes e parece 
satisfazer parte do interesse dos admiradores das 
celebridades que aceitam expor um pouco mais de 
sua história aos leitores”.8  Uma matéria da Revista 
Veja aponta a crescente venda de biografas e auto-
biografias no mercado editorial em 2016. Curio-
samente, uma foto de Rita Lee autografando seu 
livro foi usada para ilustrar a publicação, que dizia:

Apesar de pouco representativo no total, o gênero 
de biografias cresceu no mercado editorial brasilei-
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ro em 2016. Segundo levantamento realizado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe/
USP) e apresentado anualmente pelo Sindicato Na-
cional dos Editores de Livros (Snel) em parceria com 
a Câmara Brasileira do Livro (CBL), foram vendi-
dos mais de 5 milhões de exemplares do gênero no 
país, que representa 1,2% do mercado. A pesquisa 
não cita os títulos mais populares. Contudo, alguns 
livros foram representativos, caso da autobiografia 
da cantora Rita Lee, que figura entre os mais vendi-
dos de VEJA. Fábio de Melo, David Bowie e Abilio 
Diniz foram nomes que ganharam publicações bio-
gráficas.9

Este aspecto é fundamental para contextualizar 
a memória pessoal que se torna gênero literário, 
lido e consumível. Para além de todas as pistas que 
caracterizam a obra de Rita Lee como uma auto-
biografia, há de se voltar ao óbvio: o autobiográfico 
aparece já no título do livro de Rita Lee. Apresen-
tar um título forte e objetivo como Rita Lee: uma 
autobiografia mostra não só como a obra se coloca 
e se assume dentro de um nicho editorial em cons-
tante crescimento, mas também como a autora se 
propõe a apresentar a sua verdade como legítima, 
ainda que essa legitimação também more em um 
pacto, onde o leitor assume ser verdade o que ali 
consta, pelo simples fato de a obra se autointitular 
como biografia. Segundo Lejeune (2008, p. 188)  
“o nome (...) na medida em que figura no título do 
livro, programa um certo tipo de leitura: ele suscita 
a curiosidade biográfica e o investimento imaginá-
rio na existência de um outro”. 

CONTRACULTURA E TROPICALISMO: 
A ARTE À MARGEM DO SISTEMA

Na noite da virada do ano de 1947 para 1948, 
nascia Rita Lee Jones de Carvalho. Filha de pais 
descendentes de norte-americanos e italianos, 
notava em sua casa, assim como muitos de sua 
geração, o temor de um contexto de pós-guerras, 
especialmente vindo do pai, um ex-militar. Como 
narra em sua autobiografia, ela se lembra que o pai 
estocava mantimentos no porão com medo de um 
novo grande conflito (Lee, 2016). Um pouco mais 
crescida, essa ameaça de conflito mundial ia fican-
do para trás, dando espaço para uma imprevisível 
Guerra Fria e uma inacabável Guerra do Vietnã. 
Em um trecho, a autora revela o sentimento de 
crescer sob esse contexto:

Enquanto os bons tempos dos anos 1960 eferves-
ciam no planeta e aqui chegavam com séculos de 
atraso, os tempos cruéis vinham com precisão de 
míssil, explodindo diariamente sobre nossas cabe-
ças. Eu lá queria saber de Guerra do Vietnã, Guerra 
Fria, ditaduras latino-americanas, quando existia A 
hard day’s night, Twiggy, 2001: Uma odisseia no espaço, 
festival de mpb, Copa do Mundo, tv colorida e Ci-
nerama? (Lee, 2016, p. 67).

Este primeiro trecho já aponta características 
da vivência da narradora que poderiam identifi-
ca-la com a contracultura, que será apresentada 
adiante. Portanto, em Rita Lee: Uma Autobiografia, 
temos um texto autobiográfico clássico, em primei-
ra pessoa (Lejeune, 2008), sendo assim, o eu – pro-
nome – é o eu da narrativa, que mora no discurso. 
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Nota-se, inclusive  partir do trecho acima, uma 
predileção pelas memórias de infância e adolescên-
cia na casa dos pais10 – O “Harém” composto por 
mãe, tia e irmãs com a única presença masculina 
do pai volta e meia aparece entre as cenas de sua 
narrativa - com destaque também para a casa onde 
cresceu e viveu suas primeiras experiências com as 
drogas ilícitas. A sua formação familiar, permeada 
por uma mistura de culturas, também ganha des-
taque: “Crescer sendo brasileira entre americanos 
protestantes/maçons e italianos ultracatólicos me 
deu uma panorâmica existencial de valores e bizar-
rices. Não é à toa que sou bipolar com um pé no 
trifásico”. (Lee, 2016, p. 32).

Vale reiterar que há muitas passagens da auto-

biografia de Rita Lee que podem ser trabalhadas 

em futuras análises, como a sua experiência como 

mulher musicista nos anos 1960; a narrativa do 

terrível abuso sexual que ela sofre ainda criança11  

– e as particularidades dessa narrativa, que, na 

construção da autora, não ganha ares de tragédia 

ou trauma – e a construção de sua personalidade 

midiática, que tornou a obra da artista um rentável 

produto cultural, entre outros. Aqui, prefiro focar-

-me nas passagens de sua história que remontam a 
um período de contracultura no Brasil, encabeça-
do por outros jovens artistas dos anos 1960, que 
viviam a juventude e suas aventuras em meio a um 
regime ditatorial opressor, que perseguia artistas, 
hippies e outras figuras que enfrentavam o sistema 

de forma não-ortodoxa. Sobre o que chamamos de 
contracultura:

O termo [...] foi inventado pela imprensa norte-a-
mericana, nos anos 60, para designar um conjunto 
de manifestações culturais novas que floresceram 
[...] em vários países. [...] Uma das características 
básicas do fenômeno é o fato de se opor, de diferen-
tes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas 
principais instituições das sociedades do Ocidente. 
Contracultura é a cultura marginal, independente 
do reconhecimento oficial. [...] Obedece a instintos 
desclassificados nos quadros acadêmicos. (MACIEL, 
apud Silva, 2010).

A contracultura dos anos 1960 foi um movi-
mento quase natural de uma juventude que crescia 
no contexto norte-americano pós-guerra. Receben-
do influência direta da irreverência do jazz – que 
imbricaria no rock’n’roll – e da literatura beatnik 
(Merheb, 2012), a contracultura, sobretudo no seu 
período de formação – anos 1960 -  abraça aspectos 
como a liberdade individual, que diz respeito ao 
amor livre, ao uso de substâncias e a possibilidade 
de se posicionar como antissistema através da sua 
arte, que começava a se tornar uma pauta midiáti-
ca interessante: “nesse contexto de descrença para 
com parte da humanidade, o mundo presenciava 
um boom nos meios de comunicação de massa, 
catalisando a capacidade de divulgar amplamente 
diversas modalidades artísticas e culturais”. Está 
relacionada, ainda, aos movimentos negro, LGBT 
(Amaral, 2007, p. 1171) ao feminismo liberal e ao 
posicionamento contra regimes opressores, ainda 
que não haja uma preocupação nítida em posi-
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cionar-se politicamente como esquerda-ou-direta. 
Como afirmou Carol Hanish sobre o feminismo, 
“o pessoal também é político”, e a liberdade indivi-
dual também pode ser pauta nesse aspecto.

O que o movimento beat, a contracultura e o 
tropicalismo têm em comum é o caráter hedonista 
e de valorização do self. Isso pode ser visto na nar-
rativa de Kerouac até na literatura marginal brasi-
leira, que nascia durante um boom da contracultura 
na mídia de massa. Destacam-se obras narradas 
em primeira pessoa, com personagens principais 
que tendem a uma vivência subversiva e fora do 
padrão. O movimento beat ainda ajudou a popu-
larizar a literatura em forma de diários e relatos, 
focado em uma vivência pouco ortodoxa e aventu-
reira. O foco no self e na narrativa de uma vivên-
cia, típicas de uma literatura contracultural, pode 
ser relacionado ao desejo de narrar sua própria 
vivência fora dos padrões. Os gêneros considera-
dos autobiográficos, então, ganham destaque nesse 
contexto, como a famosa autobiografia O Primeiro 
Terço, de Neal Cassady.

O nascimento de uma contracultura no Brasil 
recebe influência direta da formação de cultura 
jovem norte-americana que se espalhava por todo 
o mundo por meio das rádios e dos recentes apa-
relhos televisores na segunda metade dos anos 
1960, ou dos jovens que tinham oportunidade de 
viajar para o exterior e traziam na bagagem ideais 
de revolução por meio da arte. Enquanto a cidade 
de São Francisco vivia uma efervescência cultural 

aparelhada pela descoberta do LSD como uma 
forma de escapismo a uma vivência conservadora 
(Merheb, 2012), com seus festivais de música que 
pregavam o amor livre, a liberdade de corpos e a 
apreciação de um novo jeito de fazer arte – da poe-
sia à música - o Brasil começava a sentir os efeitos 
do período ditatorial.

O que aproximava esses jovens de contextos tão 
distintos era o desejo de criar uma nova forma de 
manifestação cultural condizente com a vivência 
local, além de propor a paz e pela liberdade indi-
vidual – proporcionada pelo uso de drogas e pelo 
amor livre, como propõe um dos lemas do movi-
mento hippie, “make love, not war”. Os artistas que 
representariam a contracultura – os músicos, os hi-
ppies, artistas plásticos, produtores ,etc – viam no 
uso de substâncias ilícitas um clamor pela liberda-
de, uma forma de estimular os sentidos e expandir 
a consciência (Merheb, 2012). 

A experiência com drogas também ganha espa-
ço considerável na narrativa de Rita Lee. Segundo 
ela, a experiência se mostrou reveladora, em ou-
tras, um completo desastre, como narra a própria 
ao contextualizar o cenário da gravação do pri-
meiro álbum do projeto Rita Lee e os Tutti Frutti: 
“Nas três semanas que passávamos lá a rotina era 
a mesma: ácido no café da manhã, à tarde gravar 
viajando no estúdio da Polygram e à noite capotar 
exaustos no hotel” (p. 129). Para a cantora, o disco 
“naufragou antes mesmo de zarpar”, chamando-o 
de “disco Titanic”. O álbum foi sumariamente re-
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cusado pela gravadora, mas Rita insistiu em mon-
tar um show para ele. Segundo ela, “a grana que 
entrava era fumada, cheirada, bebida e comida” (p. 
129).

A autora ainda faz uma reflexão sobre o uso de 
LSD nos anos 1960 e 1970, em sua autobiografia, 
trazendo a narrativa para um momento presente, 
refletindo sobre sua vivência.

As pedrinhas do meu tempo tinham zero anfeta-
mina. Quando o psicodélico batia transformando 
a existência num caleidoscópio de consciência infi-
nita, o ego despertava do mundo da ilusão dando 
de cara com um realismo fantástico do Highter Self, 
onde um mero grão de areia te explicava o universo. 
E você lá de alegre só sendo Deus. Aliás, desde que 
me decepcionei com religião não sentia a presença 
do Divino tão acachapante. LSD não é para maricas 
materialistas. (Lee, 2016, p. 121).

Assim, neste cenário de libertação, discussão e 
autodescoberta acabaria nascendo a Tropicália ou 
Tropicalismo, logo após o famoso Festival da Re-
cord de 1968, unindo, na parte musical, Os Mu-
tantes, Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal 
Costa.

Também conhecido como movimento da “Tropicá-
lia”, o tropicalismo revelou-se transgressoramente 
inovador ao mesclar aspectos tradicionais da cultura 
nacional com inovações estéticas ostensivamente 
importadas, como a “pop art”. Também inovou ao 
possibilitar um sincretismo entre vários estilos mu-
sicais originalmente heterogêneos como o rock, a 
bossa-nova, o baião, o samba e o bolero. As letras 
das músicas possuíam um tom poético, elaborando 
críticas sociais e abordando temas do cotidiano de 
uma forma inovadora.12  

Trata-se do movimento brasileiro que personi-
ficava os preceitos da contracultura ao exaltar a 
modernidade das guitarras, das vestimentas e de 
um novo comportamento, criando uma verdadei-
ra sociedade alternativa que exalta o novo, global, 
porém, a partir de um resgate da própria cultura 
brasileira. A definição da Tropicália é ressonante 
à proposta estética e sonora dos Mutantes - que 
transparecia do som de guitarras distorcidas acom-
panhados de uma viola - até no figurino escolhido 
para as performances ao vivo, todos pensados por 
Rita.13 Inclusive, a preocupação com o figurino e 
a performance em si seria uma constante em sua 
carreira:

Sua performance-simulacro se escreve através das 
indumentárias dos shows, onde veicula a pretensão 
ilusionista que se converte na ficção de um espetácu-
lo. Responsável pela escolha das indumentárias para 
os shows, buscava entre a espontaneidade, o humor 
e a denúncia, uma interligação justa para suas proje-
ções conceituais e políticas. (Pimentel, 2003, p. 15).

Assim Rita Lee classifica o movimento, a partir 
de suas memórias: 

Não lembro exatamente quando o rótulo tropica-
lismo surgiu na cartola e nem quem foi o mágico. 
A coisa toda ia se metamorfoseando no teatro-vivo 
daqueles divino-maravilhosos. O disco Tropicália foi 
minha definitiva desvirginada na neo-MPB – Músi-
ca Planetária Brasileira. Farra boa quando a gangue 
se encontrava para escolher quem gravaria o quê. A 
genial foto da capa foi apenas uma amostra da nossa 
audácia. (Lee, 2016, p. 74).

Rita Lee viu a sua brasilidade aflorar no mo-
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mento em que, ruiva, branca de olhos azuis, tocava 
guitarra em uma banda, cantava em inglês e era fá 
de Jimi Hendrix. As influências “imperialistas” não 
foram capazes de afastar Rita de um encantamen-
to por sua cultura local. Mostrou em seus registros 
autobiográficos e em entrevistas ao longo de sua 
carreira como os artistas que formaram o Tropica-
lismo a ajudaram a valorizar e a externalizar a sua 
persona brasileira. Por ser neta de imigrantes ame-
ricanos e italianos, tendo o próprio sobrenome em 
inglês, Rita confessa que não se sentia tão próxima 
de uma cultura dita nacional, de raízes. Afirma que 
“Caetano e Gil deram todas as dicas de como fazer 
música brasileira” e que, com o Tropicalismo, final-
mente conheceu “o seu lado brasileiro”. Ouvindo 
os processos criativos de Gil, Caeatano e outros 
figurões da MPB, aprendeu a incorporar esse som 
em seu trabalho. Confessa que, na época, pensou, 
empolgada: “posso ser tão brasileira quanto o Ge-
raldo Vandré!”13

Esses relatos demonstram como ela, assim 
como uma parte de sua geração e como o próprio 
movimento que ajudou a criar, buscava suas raízes 
como inspiração. Além disso, vale considerar que 
é por meio da classe artística que muitos brasilei-
ros tomam conhecimento de uma oposição ao go-
verno – refletida, especialmente por figuras como 
Caetano e Gil, que compunham canções que hoje 
seriam consideradas de protesto. Segundo Coelho 
(2006), “no período de 1968 a 1974, apenas a 
luta armada – além da contracultura – procurava 

combater a sociedade vigente” (p. 39). Os jovens 
que ajudaram a formar uma contracultura brasi-
leira, como os Tropicalistas, não queriam saber de 
um enfrentamento direto ao governo. Suas armas 
eram suas artes, seus corpos, o clamor pelo direito 
de liberdade individual e coletiva - não por acaso, 
lema comum também ao movimento hippie.

Do uso de substâncias para “elevar o espírito” e 
fugir de uma sociedade imperialista e materialista 
à realidade de pertencer a uma geração baby boo-
mer que priorizava o self e as experiências libertá-
rias, passando pelo desejo de retomar suas raízes 
ainda que com ares de modernidade cosmopolita: 
essas e outras características da vivência de Rita 
Lee, narradas por ela mesma, apontam-na como 
personagem da formação de uma contracultura 
brasileira. O caminho a ser percorrido a seguir é 
mostrar como a autora faz a narrativa desse “eu” 
considerando que o objeto aqui estudado é uma 
autobiografia autointitulada. Para isso, retomo os 
estudos de Lejeune (2008), ele mesmo, um pesqui-
sador de autobiografia que aborda o tema a partir 
de sua própria vivência e descoberta como teórico 
e professor.

MUTANTE

Rita Lee reserva um espaço generoso de sua au-
tobiografia para falar de sua experiência musical, 
dando destaque para essa experiência em detri-
mento de outras que poderia ter abordado. Como 
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será visto, a recordação de eventos pessoais, sendo 
o autobiografado uma pessoa pública ou não, é 
classificada a partir de um arcabouço teórico, que 
se resume em contar uma história a partir de even-
tos específicos dessa trajetória, na impossibilidade 
de se contar a história inteira de uma vida. Segun-
do Gauer e Gomez (2006):

Estas memórias pessoalmente importantes têm 
sido frequentemente tratadas na literatura, sendo 
operacionalizados como eventos marcantes (Pille-
mer, 1998), episódios nucleares (McAdams, 1985), 
memórias definidoras do self (Singer & Salovey, 
1993), ou memórias vívidas (Rubin & Kozin, 1984; 
Thomsen & Berntsen, 2003). Não obstante eventu-
ais diferenças, as definições apresentadas tratam de 
memórias pessoalmente importantes e duradouras, 
revividas com qualidades quase-sensoriais (Conway, 
2001). (Gauer G. & Gomez, 2006, p. 106).

 São esses aspectos, presentes no livro de 
Rita Lee em questão, que podem classifica-lo como 
um exemplo do gênero autobiografia, que conta 
uma história a partir da verdade do autor. “Pois 
memórias e autobiografias são substitutas dos es-
pelhos. Se estes, metálicos e implacáveis, assina-
lam o desgaste dos traços, o torpor dos olhos, a 
redondez do ventre, fechamo-nos contra a mal-
dade dos espelhos e procuramos nos rever no que 
fomos, como se o percurso da antiga paisagem nos 
capacitasse a nos explicar ante nós mesmos” (Cos-
ta Lima, 1985 apud Alberti, 1991 p. 78).

Ao longo dos relatos sobre a formação musical 
de Rita Lee, o leitor cruza com passagens em tom 
de autocrítica, como quando a narradora que era 

um “desastre” na performance com os instrumen-
tos. Antes de integrar os Mutantes, a narradora 
conta que tocava bateria em uma banda formada 
com amigas do colégio, as Teenage Singers. Segun-
do a própria: “Cantávamos bonitinho, tocando 
éramos um desastre, não tínhamos instrumentos 
próprios ensaiávamos com emprestados e mal sa-
bíamos mexer no volume” (Lee, 2006, p. 52 e 53). 
Em outro momento – já nos Mutantes -  Rita re-
força essa ideia: “Quanto a mim, não tocava nem 
cantava porra nenhuma, fazia a ‘bonitinha, mas 
ordinária’, contribuindo com 80% das letras, 40% 
das músicas 30% dos arranjos e 100% dos figuri-
nos” (Lee, 2016, p. 86).

Essa maneira ácida e autocrítica de contar sua 
história pode ser considerada – além de um recurso 
narrativo – uma estratégia do sujeito para cons-
truir o seu próprio eu narrativo. A seleção de cer-
tas cenas e o julgamento sobre elas faz parte dessa 
construção, que pode estar diretamente voltada ao 
modo como a autora quer que sua história chegue 
ao leitor, já que “quem me ouve também define a 
minha história, uma vez que é para meu ouvin-
te que eu conto determinada história, com aquela 
intriga, aquela avaliação moral, com aqueles deta-
lhes”. Lejeune (2008) prossegue:

Um escritor que confessa, que fala mal de si mesmo, 
certamente assume um risco, de induzir câmbios en-
tre sua vida privada e pública, mas se sente dono de 
seus atos. A esse sentimento de propriedade, de ter 
a razão, deve-se considerar a sensação de poder que 
produz a prática da escrita. Lejeune, p. 167 (tradu-
ção minha)14
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Algum tempo depois – Rita Lee não precisa o 
ano, mas ainda no colegial - conhece os irmãos Bap-
tista, que formaram uma banda na escola “rival”. 
Unindo forças, composições e interesses musicais 
em comum, eles formariam O’Seis, espécie de em-
brionária da banda que ganharia reconhecimento 
midiático tempos depois, tornando-se “reconheci-
do mundialmente por uma das bandas mais im-
portantes da era psicodélica”. (Merheb, 2012, p. 
12). Os Mutantes surgiriam em 1966, quando os 
outros integrantes do O’Seis debandaram e Rita, 
Sérgio e Arnaldo decidiram seguir em frente com 
um projeto musical em conjunto.  

Com Rita, os Mutantes lançaram 4 discos: Os 
Mutantes (1968), Tropicália Ou Panis Et Circenses 
(1968), Mutantes (1969) e A Divina Comédia Ou 
Ando Meio Desligado (1970). Tudo isso é narrado 
por Rita Lee ao longo de sua autobiografia, com 
maior ou menos riqueza de detalhes, mas sempre 
com as impressões afiadas da narradora.

A história dos Mutantes se confunde com a história 
do Rock Nacional. Depois de Celly Campelo, dos Jet 
Blacks e da Jovem Guarda, só nos resta especificar 
que os Mutantes foram, de fato, o primeiro grupo 
nacional a criar um rock no seu contexto mais re-
belde – o de chocar, de causar transformações atra-
vés dos estímulos causados pelo rompimento com 
formas e padrões estabelecidos por uma sociedade 
careta, acostumada a seguir caminhos impostos (seja 
pela direita ou pela esquerda). E também no contex-
to de fincar estacas na busca por uma música livre 
e sem limites, capaz de absorver influências vindas 
de qualquer lugar em qualquer momento (PAPPON, 
1987 apud Santos, 2008 p. 26). 

Sobre os companheiros de banda, Rita Lee faz 
elogios e provocações na mesma medida. Por exem-
plo: Sérgio teria “virtuosidade inegável na guitarra” 
e, segundo ela, “de nós, era o que cantava melhor, 
apesar da mania de imitar Paul McCartney que eu 
considerava vergonhoso”. E completa: “Cláudio se 
dizia melhor que Stradivarus, Sérgio se dizia me-
lhor que o Jimi Hendrix (...). Arnaldo contempori-
zava debochando deles por trás e ao mesmo tempo 
se achando o patinho feio no quesito genialidade, 
tese com a qual nunca concordei. Na verdade, ele 
era o único sui generis.” (Lee, 2016, p. 61).

O modo como classifica os ex-colegas é alvo de 
algumas das críticas consultadas a respeito de Rita 
Lee: Uma Autobiografia15. Ao referir-se aos feitos dos 
irmãos Baptista com adjetivos como “vergonho-
so”, a autora está aplicando um juízo de valor na 
narrativa em forma de sarcasmo/deboche, mas isso 
porque o que ela conta precisa estar verossímil com 
a persona pública/midiática que ela se tornou, com 
sua verdade imprimida. Ao longo dessa narrativa, 
Rita também reavalia e reinterpreta os momentos 
que viveu com os irmãos Baptista, dando suas im-
pressões atualizadas sobre álbuns e canções que 
fazia com os Mutantes.

 
O sujeito que recorda pode efetuar uma série de jul-
gamentos, mais ou menos reflexivos, sobre proprie-
dades dos eventos e das memórias: avaliar a impor-
tância do evento para sua vida; estimar a data em 
que ocorreu e quantas vezes pensou ou falou sobre 
ele; indicar o quanto específica é a memória; e apon-
tar conseqüências pessoais que o evento acarretou, 
entre outras propriedades (Thomsen & Berntsen, 
2003).

Uma mutante na contracultura: aspectos da memória 
em Rita Lee: Uma Autobiografia Damiany Coelho



TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS DO CONTEMPORÂNEO

121

Portanto, “ao se propor a escrever ou ser ins-
piração de um relato de caráter biográfico, a figu-
ra pública se condiciona a revelar detalhes da sua 
vida privada e, consequentemente, se expor e estar 
à mercê do julgamento público”. (Fernandes, 2017 
p. 2). Assim, Rita faz sua avaliação (um tanto po-
lêmica) a respeito dos Mutantes:

Os Mutantes nunca foram vendedores de disco nem 
frequentadores das paradas de sucesso em rádios. 
Éramos apreciados por nossa esquisitice visual e so-
nora. Hoje somos considerados cult, mas, na época, 
ganhamos o apelido rega de ‘os the brasiliãn beatles’ 
(escrito assim mesmo), para o orgulho dozmano 
em certo constrangimento meu, afinal, ser fã dos 
Beatles não significava querer ser os Beatles.  (Lee, 
2016, p. 95).

Neste trecho, a autora faz um jogo entre pas-
sado e futuro na narrativa. Fala de “éramos” e, 
logo depois, de “hoje”. A persona “de hoje” escreve 
olhando para trás e, avaliando seu passado, faz uma 
reflexão, um julgamento. Esse processo colocar-se 
no espaço-tempo da narrativa, contando sobre si 
e lembrando-se, é característico da autobiografia, 
como uma marca do narrador autobiográfico:

 
ao longo da obra, a presença explícita (por vezes 
mesmo indiscreta) do narrador permanece. É aqui 
que se distingue a narração autobiográfica das ou-
tras formas de narração em primeira pessoa: uma 
relação constante é estabelecida entre o passado e o 
presente, e a escritura é colocada em cena (LEJEU-
NE, 1998 apud PACE, 2012, p.71).

A trajetória com de Rita os Mutantes foi curta, 
ainda mais se comparamos os quatro anos com a 
banda contra as mais de duas décadas de sua bem-

-sucedida carreira solo. Porém, essa passagem é 
tema de um número considerável de capítulos na 
autobiografia da artista, o que nos remete à ideia 
de experiência fragmentada: o autor seleciona 
aquilo que julga pertinente ser contado. Isso faz 
parte da construção de uma narrativa sobre si.

 
Quem eu sou é largamente dependente da forma 
de enredo que eu construo e do contexto discursivo 
específico em que se dá a comunicação. No plano 
textual, tenho que escolher os principais cenários, 
atores, ações, motivações, metas e obstáculos que 
fazem parte da minha trajetória, articulando-os de 
modo que faça sentido para meu interlocutor e para 
mim mesmo. (BRANDÃO, 2008, p.6).
 

Como a autobiografia aponta um “eu” constru-
ído intencionalmente, não deixo de pensar que, o 
texto autobiográfico carrega semelhanças com a es-
trutura do romance, como já havia adiantado Le-
jeune (2998). A autobiografia, inclusive, pode ser 
considerada um gênero híbrido por permitir imbri-
cações com outros modelos narrativos – é predo-
minantemente uma narrativa do passado, mas per-
mite um autorretrato do presente, é uma narrativa 
pessoal, mas pode conter passagens críticas sobre 
a história social e política. Muitas vezes é crono-
lógica, linear, mas não deixa de ser uma narrativa 
fragmentada; tudo depende da intencionalidade 
do autor. Segundo Lejeune (2009, p. 51), a esco-
lha do que será relatado “trata-se de uma questão 
de proporção, ou melhor, de hierarquia”16. Assim, 
a narrativa sobre a juventude e o tropicalismo ga-
nham destaque em Rita Lee: Uma Autobiografia. Por 
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exemplo, em 1967, Rita relembra que os Mutantes 
foram convidados por Gilberto Gil para apresentar 
Domingo no Parque no Festival da Record. A própria 
dá o seu parecer, misturando um olhar ao passado 
com uma avaliação que só poderia ser feita tempos 
depois do festival:

Tudo bem que aquilo não foi nenhum Woodstock, 
mas o primeiro festival da vida a gente nunca es-
quece. A primeira vaia, idem. Aliás, ser vaiado em 
festival de música brasileira para os Mutantes foi 
uma honra, afinal, éramos tudo o que os puristas 
escravocratas do violão e banquinho da MPB repu-
diavam como imperialismo colonizador. Militância 
bocejante. (Lee, 2016, p. 67).

Apesar de viver a contracultura e todos as suas 
experiências ao lado dos irmãos Baptista, Rita Lee 
destaca algumas passagens onde é possível notar 
uma diferença de tratamento entre ela e os irmãos, 
especialmente por parte das famílias de ambos, 
que se exemplifica com a situação do casamento 
como forma de controle do corpo feminino (Araú-
jo, 2002). Ainda no século XX, era comum ver essa 
estratégia para controlar uma filha mais rebelde. 
Em um dos capítulos, Rita explica que a contraca-
pa do álbum Panis Et Circencis ou Ando Meio Desli-
gado custou um casamento contra a vontade Rita 
Lee – ou pelo menos, é como a narradora coloca.

Em seus relatos, Rita aponta que a capa do ál-
bum - onde ela aparecia nua em um caixão - e a 
contracapa  - que mostrava os integrantes em uma 
espécie de ménage à trois medieval - fora demasiada-
mente chocante para sua mãe, que, algum tempo 

depois, pressionou a filha caçula a se casar com um 
deles. A situação ficaria insustentável quando os 
irmãos montaram uma espécie de “comunidade hi-
ppie” na Cantareira, frequentemente visitada por 
Rita. “Minha mãe já olhava feio para as pernoites 
na Cantareira: ‘As pessoas comentam isso por aí’. 
(...) Meus sumiços somente se justificariam para 
a minha mãe se eu me casasse com algum deles” 
(Lee, 2016 p. 106).

Rita, então, decide pegar um dos quartos vagos 
na Cantareira e se casar “de papel passado” com 
seu namorado, Arnaldo. Dias após o casamento no 
civil, Rita e Arnaldo, em uma atitude considerada 
subversiva para os padrões tradicionais, rasgaram 
o contrato de casamento, ao vivo, direto do sofá 
da Hebe:

Sem música de sucesso para divulgar, lá fomos nós 
fantasiadinhos, bonitinhos, alegres de viver, para 
uma única missão: rasgar a certidão de casamento 
e oferecer as duas metades como presente de desca-
samento para Hebinha. E assim foi feito. Vale con-
tar que dias depois fomos os três para uma “lua de 
mel” numa fazenda de não-sei-quem-não-sei-onde e 
eu ganhei a fama de Dona Flor. Na volta, escolhi a 
casa do Arnaldo para morar e trouxe Danny comigo. 
(Lee, 2016, p. 106).

Rasgar uma certidão de casamento em um pro-
grama tradicional da família brasileira, nos anos 
1960, ou nua em uma capa de disco que remonta 
à morte, reflete como a quebra de paradigmas – 
estéticos, políticos e religiosos – era uma constante 
para ela e seus amigos. “A disseminação de dog-
mas religiosos, padrões de comportamento, arqué-
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tipos estéticos, valores patriarcais, discriminação 
de qualquer natureza e a consolidação de núcleos 
familiares não escapavam da crítica contracultu-
ral”. 

Avançando para 1972, depois de cinco álbuns 
lançados e um casamento à beira da falência, veio 
a fatídica saída de Rita Lee Mutantes. Na versão 
de Rita:

Minha saída do grupo aconteceu bem nos moldes ‘o 
noivo é o último a saber’, no caso, a noiva. Depois de 
passar o dia fora, chego ao ensaio e me deparo com 
um clima tenso/denso. (...) Até que Arnaldo quebra 
o gelo (...): A gente resolveu que a partir de agora 
você está fora dos Mutantes porque nós resolvemos 
seguir na linha progressiva-virtuose e você não tem 
calibre como instrumentista’(…) Uma escarrada na 
cara seria menos humilhante. Em vez de me atirar 
de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nas-
cido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da 
sala em clima dramático, fiz a mala, peguei Danny 
e adiós. No meio da estradinha da Cantareira, parei 
no acostamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei 
feito louca abraçada a Danny, que colaborava com 
uivos e latidos. (Lee, 2016, p. 113, 114).

No documentário Lóki: Arnaldo Baptista (2009), 
de Paulo Henrique Fontenelle, Sergio dá uma ou-
tra versão, repetida à exaustão pelos irmãos Bap-
tista ao longo de todos aqueles anos: Rita teria saí-
dos dos Mutantes depois do fim do seu casamento 
com Arnaldo. A decisão por sair teria sido tomada 
pela própria – decisão esta que Rita também já 
contestaria em outras oportunidades17. O confli-
to de versões gera diversos debates, que até hoje 
dividem críticos e fãs dos Mutantes entre aqueles 
que acreditam na versão de Rita e aqueles que pre-

ferem acreditar na versão dos Baptista.
O lançamento da biografia não deixou de re-

acender essa discussão. Ao destacar a diferença 
entre autobiografia e novela, Lejeune afirma: “O 
leitor geralmente deduz, se não a verdade dos fa-
tos (como antes de qualquer depoimento, ele pode 
ter dúvidas), pelo menos o fato de que o autor os 
considera verdadeiros”18. Assim conclui Rita sobre 
o capítulo Mutantes:

Alguns podem achar que deprecio a fatia que cabe 
aos Mutantes dentro da cena musical daquela época. 
Ao contrário, sei da importância das modernidades 
eletrônicas que levaram ao movimento tropicalista 
contribuindo com a proposta, entre outras audácias, 
de proibir o proibido dentro da MPB. (...) Estáva-
mos sim anos-luz à frente do nosso tempo, pena 
a nossa alegria espontânea ter perdido para a falsa 
isução da glória passageira. Eu aqui apenas conto o 
lado da minha moeda com o distanciamento inverso 
aos críticos-viúvos que teimam interpretar a história 
como se soubessem mais do que quem, como eu, fez 
parte dela. (Lee, 2016, p. 110).

Nesse momento, novamente a autora interrom-
pe sua narrativa para fazer uma avaliação sobre 
esse momento, considerado por muitos como um 
dos mais importantes de sua carreira – e que ela 
própria assume ser também marcante em sua vida 
pessoal, pelo menos na narrativa autobiográfica 
que constrói. A mistura de verbos no presente e no 
passado indica esse cruzamento entre diferentes 
tempos, e mostra uma autora-narradora negando 
uma opinião que foi tida como dela por parte da 
mídia e de fãs. 
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O autobiógrafo coloca em cena o seu passado, des-
dobrando-se em narrador e personagem do relato 
que escreve. Nesse movimento, o narrador estabele-
ce relações com seu personagem (com as lembranças 
e com sua figura do passado) e consigo mesmo (com 
a escrita no presente). Duas posições se alternam: a 
proximidade e o distanciamento. Ao intensificar a 
proximidade, o narrador garante a identidade entre 
o eu do presente e o eu do passado: buscando as 
origens da situação atual, reconhecendo as fontes de 
sua personalidade, ele busca momentos decisivos, 
que demonstrem a continuidade de sentimentos, a 
intensidade das lembranças. Numa intenção de real-
çar a constância e a ausência de rupturas, a narrativa 
se constitui como o meio de apagar a distância tem-
poral e a passagem do tempo. (PACE, 2012. p.9).

Além da relação de proximidade e distancia-
mento da cena, a autobiografia sofre ainda outros 
processos como gênero textual. Por ser humana, a 
memória que se torna narrativa autobiográfica so-
fre por processos como o esquecimento, a deturpa-
ção e, sobretudo, a síntese: nem todas as histórias 
de uma vida cabem em um livro, então o autor pre-
cisa fazer uma espécie de enquadramento daquilo 
que é contado.  

Desdobrado em crítico de seu próprio texto, o nar-
rador reflete sobre os jogos da memória: a clareza e 
mesmo o excesso de detalhes de algumas lembran-
ças; o ressurgimento misterioso, depois de tempos 
de esquecimento, de outras recordações; a dificul-
dade em recuperar detalhes sobre fatos importantes 
(PACE, 2012, p.63).

Assim, podem haver “omissões, seleção de 
acontecimentos e desequilíbrio entre os re-
latos (uns adquirem mais peso que outros)” 

(Alberti, 1991, p 77). Rita Lee, inclusive, 
confessa o seu constante lembrar-e-esquecer 
ao longo da escrita: “Sou péssima em ma-
téria de precisão histórica, escrevo sobre as 
impressões que ainda guardo na minha mal-
traçada memória”. (Lee, 2016, p. 77). 

HIPPIE COM UM PÉ NO IMPERIALISMO

Naisser (2000 apud Gauer e Gomez, 2008, p. 
508, grifo meu) sugere que “as eventuais modifi-
cações da informação autobiográfica, concomitan-
tes ao processo de recuperação [de um evento na 
memória] podem estar relacionadas ao processo de 
julgamento pelo quais o indivíduo atribui proprie-
dades aos eventos passados, os avalia e reavalia re-
flexivamente, modificando o seu significado”. Rita 
Lee segue esse processo de escrita reflexiva em uma 
série de passagens, como na anterior, sobre a saída 
dos Mutantes, e também quando dá alguns apon-
tamentos da situação política que vivia no Brasil 
em sua época de juventude.

Já nas primeiras páginas de sua autobiografia, 
Rita Lee deixa clara qual é a sua visão política, de-
claração essa que funciona como uma espécie de 
resumo do sujeito contracultural da época. Para 
ela: “Sexo, Drogas e Rock’n’roll não combinava 
com Tradição, Família & Propriedade, ou você era 
esquerdette ou direitette. Para acomodar quem me co-
brava uma posição política, eu me assumi ‘hipon-
ga comunista com um pé no imperialismo” (Lee, 
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2016, p. 64). Em alguns trechos, Rita é ainda mais 
clara em relação ao seu posicionamento político, 
comum a uma geração que se identificava com a 
contracultura: 

Sobre a ditadura militar, passo batido. Todo mun-
do sabe que sumia gente pra caramba, que não 
podia fazer rodinha de música na calçada, que até 
usar chapéu na rua era suspeito, blá-blá-blá. Sim, 
os meganhas alopravam pra valer. Na minha visão 
comix, os generais de chumbo eram os Bllue Manics 
do meu submarino amarelo. Aceitei fácil o mantra 
‘hay governo, soy contra’, achava roquenrou, só não 
queria perder meu tempo lutando contra um filme 
de horror quando podia fazer da vida uma comédia, 
mesmo sem arrancar uma risada. A personagem ‘hi-
ppie-comunista-com-um-pé-no-imperialismo’ acres-
centei ‘festeira fútil’, aquela que tomava ácido e ia 
às manifestações gritar ‘mais pão, menos canhão’ 
como se fosse refrão de uma música dos Beatles. Ali-
ás, meu grande plano político para mudar o mundo. 
Começaria por jogar zilhões de LSDs na caia d’água 
da Vila Mariana. (Lee, 2016, p. 145).

A jovem “comunista com um pé no imperialis-
mo” abraçava as contradições com a tranquilidade 
de quem não tem nada a perder com esse posicio-
namento, ainda que estivesse vivendo no olho do 
furação de uma Ditadura. Rita não era a única, e 
isso pode ser facilmente explicado. No decorrer dos 
anos 1960, havia um movimento forte de oposição 
contra a ditadura militar no Brasil, bastante repre-
sentado por uma classe artística assumidamente de 
esquerda. Nos tempos de Festivais da Record, essa 
juventude de esquerda acabaria se aproximando 
de outros grupos de jovens tão subversivos quanto 
eles, com a diferença de que não compartilhavam 

do mesmo gosto pelas discussões políticas e pela 
militância, e juntos formariam o Tropicalismo.

 
O tropicalismo é a expressão de uma crise, uma op-
ção estética que inclui um projeto de vida, e que 
o comportamento passa a ser elemento crítico, sub-
vertendo a ordem mesma do cotidiano e marcando 
os traços que vão influenciar de maneira decisiva 
as tendências literárias marginais. O tropicalismo 
revaloriza a necessidade de revolucionar o corpo 
e o comportamento. Será mesmo por esse aspecto 
da crítica comportamental que Caetano Veloso e 
Gilberto Gil serão exilados pelo regime militar. As 
preocupações com o corpo, o erotismo, as drogas, 
a subversão de valores apareciam como demonstra-
ção da insatisfação com um movimento em que a 
permanência do regime e da restrição promovia a 
inquietação, a dúvida e a crise da intelectualidade. 
(Cesar, 2014, p. 214).

A poeta Ana Cristina Cesar, neste ensaio so-
bre a formação de uma poesia Marginal nos anos 
1970 – da qual a própria faria parte – aponta o 
Tropicalismo como uma espécie de “estopim” ou 
inspiração para aquele movimento literário. Ao 
contextualizar o surgimento do tropicalismo, Ana 
C. mostra que os pensamentos voltados para a es-
querda marxista já tinham perdido alguma força 
entre os jovens fora do ambiente acadêmico: “Ser 
marxista, no fim de algum tempo, passa a ser visto 
como um estigma (...) constituindo-se em demons-
tração insofismável de “caretice”. (Cesar, Ana Cris-
tina, 1999, p. 216).

A “caretice” da influência de uma esquerda mi-
litante se refletia, inclusive, nas artes. Basta lem-
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brar da fatídica passeata contra a guitarra elétrica 
em 1967, reunindo nomes como Elis Regina e Gil-
berto Gil, que pouco tempo depois viram que o 
barulho das guitarras não tinha volta e acabou até 
adotando o instrumento em suas discografias. A 
passeasta tinha tons nacionalistas, que buscavam 
preservar a “pureza” da cultura popular brasileira 
através da música. Citando, novamente, Ana C.:

Nos debates que se tratavam da música popular, 
discutia-se a necessidade de preservar a “autênti-
ca” música popular brasileira, de mantê-la em sua 
“pureza popular”, longe da invasão “imperialista” 
do rock e das guitarras elétricas. Pode-se identificar 
aqui uma postura nacionalista mitificante e purista. 
(Cesar, p. 213).

Uma parcela da juventude viria esse tipo de dis-
cussão como um “papo chato”. O clima que pai-
rava no ar era de insatisfação, tédio e cansaço. A 
fuga da realidade por meio das drogas, dos festivais 
a céu aberto e de outras manifestações artísticas 
faria mais sentido na cabeça daqueles que circula-
vam em um ambiente artístico. Como definiria a 
própria Rita Lee:

Bons tempos chatos os da ditadura. Bom para quem 
gostava de rock. Chato para quem morava no Brasil. 
Bom para tomar ácido e assistir ao cabeludo José 
Dirceu num palanque imaginando-o um astro de 
rock. Chato quando passava o efeito assim que os 
meganhas soltavam os cavalos e a gente caía na real 
vendo que Dirceu não era nenhum Jimi Hendrix. 
(Lee, 2016, p.64).

Rita Lee parecia avessa a discussões políticas, 
o que fortalece seu caráter de representante de um 

movimento contracultural. Ela não se preocupa em 
se identificar ou não com o movimento feminista, 
apesar de toda a sua carreira e presença midiática 
ter girado em torno da representação de uma mu-
lher livre,  irreverente e que naturaliza desde a sua 
relação com o sexo, com versos como “me vira de 
ponta cabeça (...) me deixa de quatro no ato, me 
enche de amor” e mesmo se posicionando como 
uma representante feminina no apanhado de ho-
mens-ídolos:

O clube do Bolinha afirmava que para fazer rock, 
‘precisava ter culhão’, eu queria provar a mim mes-
ma que rock também se fazia com útero, ovários e 
sem sotaque feminista clichê. Pois é, entre tantas 
intérpretes brasileiras extraordinárias, de mulheres 
compositoras eu só conhecia Chiquinha Gonzaga, 
Dolores Duran e Maysa. Pensando nisso, resolvi 
investir em músicas de minha autoria para meu 
próprio consumo, uma vez que sabia não ser uma 
cantora de calibre” (Lee, 2016, p. 127).

Vendo-se quase como representante única de 
uma manifestação artística feminina em seu meio, 
com outros artistas e músicos, Rita acaba desem-
penhando um papel importante para muitas outra 
jovens que se espelham nos ídolos do rádio e da 
TV. Especialmente com sua carreira solo, expressi-
vamente midiatizada, Rita leva para as suas obras 
a sua experiência como mulher-artista, ou seja: 
uma mulher já acostumada a ser livre, já solta das 
amarras de uma família tradicional, ou de um ca-
samento de fachada. 

Como observam Lima e Sanches (2009, p. 
195), “Rita Lee é uma das compositoras brasilei-
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ras que mais pensou as relações de gênero em suas 
composições, pois, apresentou uma nova mulher, 
desconhecida da canção brasileira, uma ‘ovelha 
negra’ (...) que revolucionava a relação entre os gê-
neros”.  A mulher representada em suas canções é 
uma mulher digamos, diferente do padrão feminino 
que era comumente representado, e se propõe a 
quebrar os paradigmas da passiva musa inspiradora.

A narrativa de uma vivência em meio à con-
tracultura se encerra no capítulo em que Rita Lee 
narra a sua prisão por porte de drogas, ainda na 
ditadura militar. Depois disso, Rita Lee tocaria em 
frente sua carreira solo, sem olhar para trás quan-
do o assunto eram os Mutantes ou o Tutti-Frutti; 
se tornaria mãe, para além disso, os anos 1980 já 
estavam batendo na porta, com outros questiona-
mentos, outro momento social e político e, sobre-
tudo, uma outra geração.

A cantora foi detida, segundo ela, após prestar 
depoimento em um caso de assassinato por parte 
de um militar. Após testemunhar em favor da mãe 
da vítima, Rita Lee foi presa por militares dentro 
de sua própria casa, grávida e “limpa”, sem indício 
de consumo de drogas. A cantora afirma em sua 
autobiografia que os policiais já chegaram em sua 
casa com a maconha que teria sido “apreendida”. 
Os dias em que passou no Xadrez 21 são narrados 
com leveza pela autora. Ironizando o estereótipo 
que era atribuído às presidiárias, afirmou que as 
“perigosas assassinas e ladras se mostravam cada 
vez mais gente-fina-sangue-bom” (p.154). Relem-

bra da vez em que os presos políticos mandaram 
um violão para que Rita pudesse tocar na cela 21 e 
termina com uma declaração de gratidão:

À noite, todos em suas celas, silêncio bem-vindo, 
boa hora para uma serenata. Então eu (...) empu-
nhei o violão e toquei Ovelha Negra, com direito ao 
bis do bis. O inferno de Dante cantando em unís-
sono ‘baby, bay, não adianta chamaar’ merecia um 
Oscar de melhor musical. Como agradecer minhas 
colegas de cela por tanto colinho? Inspirada, escrevi 
ali mesmo a letra de X21, baseada na história de 
cada uma delas. (Lee, 2016, p. 155).

Tendo saído da prisão semanas depois, Rita vol-
ta aos palcos. Em mais uma demonstração de que 
seu figurino tem tanta voz quanto sua canção, Rita 
decide usar um modelo em homenagem às colegas 
de prisão. O que ela não esperava era que o even-
to tivesse ingressos esgotados. Segundo a própria: 
“acompanhada de duas policiais femininas, entrei 
no palco já meio barriguinha, vestindo o modelito 
listrado dos Irmãos Metralhas com o número X21, 
grudado no peito, em homenagem às ex-colegas. 
Inesperado sucesso retumbante. Nada como uma 
ficha criminal para um roqueiro se sair de bacana”. 
(Lee, 2016, p. 158).

Assim, Rita Lee fecha a sua narrativa, circu-
lar, porém fragmentada, que nos faz reconhece-la 
como uma mulher que viveu o auge do movimento 
contracultural no Brasil em sua juventude. O rela-
to sobre sua prisão teve um final feliz, assim como 
o de sua autobiografia, que termina: “a sorte de 
ter sido quem sou, de estar onde estou, não e nada 
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se comparar ao meu maior gol: sim, eu acho que 
fiz um monte de gente feliz” (p. 281). De acordo 
com Alberti (1991), a história de uma vida con-
tada pelo próprio personagem-narrador pode ga-
nhar ares de romance ficcional: “E tomando-se o 
próprio texto autobiográfico, é possível supor que, 
çomo texto, também se aproxime do relato mítico: 
uma história narrada, na qual se justapõem con-
tradições, que ‘caminha em direção a uma solução 
‘final, espécie de alívio para a contradição antes 
experimentada entre o que ‘fui’ e o que ‘sou’: (Al-
berti, 1991, p. 77).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste ensaio, nota-se que os relatos 
retirados de Rita Lee: Uma Autobiografia funciona-
riam como uma espécie de testemunho pessoal – 
e permeado de julgamentos - sobre o período da 
contracultura no Brasil, a partir da voz de uma 
mulher que participou ativamente do processo 
artístico desse contexto, seja com o Tropicalismo, 
seja  suas experiências na indústria musical, na 
prisão, nos palcos. Ao narrar a sua história a par-
tir de uma memória autobiográfica, com todas as 
particularidades que envolvem uma vivência femi-
nina e “subversiva”, mesmo estando condicionada 
a um contexto ditatorial, Rita Lee está, de certa 
forma, representando uma voz feminina que que-
bra paradigmas e que direciona seu discurso – em 
entrevistas, em suas canções, em seus relatos - para 
representar uma mulher forte, fora dos padrões 

patriarcais e à frente do seu tempo. Como afirma 
Pimentel (2003): “Rita também surfava em ondas 
contraculturais. E entre a transgressão tropical e a 
psicodelia internacional, passa a ser o grande elo 
que ligaria um movimento a outro, com o apoio 
(ainda que por poucos anos), dos irmãos Sérgio e 
Arnaldo”.

Espero que este estudo, ainda que breve, con-
tribua de alguma forma para uma construção bio-
gráfica de Rita Lee e do Tropicalismo, mostrando 
a artista como uma voz importante no mainstream 
por quebrar padrões hegemônicos - ainda que sua 
intenção, como persona contracultural em sua es-
sência, nunca tenha sido atingir nenhuma militân-
cia ou carregar bandeiras que não sejam a defesa 
- necessária - de liberdade em tempos de opressão.

NOTAS

1. Trabalho apresentado no II Seminário Mídia e Memória: 
Testemunhas e Testemunhos do Contemporâneo, evento re-
alizado na PUC Minas.

2. Mestre em Comunicação Social na PUC Minas, email: 
damycoelho@gmail.com

3. Conforme consta em: <https://bileskydiscos.com.br/
blog/2017/04/04/os-60-artistas-brasileiros-que-mais-vende-
ram-discos-na-historia/>. Acesso: 12 de julho de 2019.

4. Retirado da notícia de Lurdete Ertel, Rita Lee é a brasi-
leira que mais vendeu livros de não-ficção em 2017. Dis-
ponível em: <https://forbes.uol.com.br/colunas/2018/02/
rita-lee-e-a-autora-brasileira-que-mais-vendeu-livros-de-nao-
-ficcao-em-2017/> Acesso: 21 de maio de 2019.
5. Como exemplo, o artigo de André Barcinski, Livro de Rita 
Lee exala rancor pelos Mutantes, do Uol. Disponível em:ht-
tps://blogdobarcinski.blogosfera.uol.com.br/2016/11/28/
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livro-de-rita-lee-exala-rancor-pelos-mutantes.Acesso: 12 de 
julho de 2019. Ou o de Kiko Nogueira, para o Diário do 
Centro do Mundo, publicado na plataforma IG, A autobio-
grafia de Rita Lee é um retrato de como envelhecer com 
ódio. Disponível em: < https://www.diariodocentrodomun-
do.com.br/a-autobiografia-de-rita-lee-e-um-manual-de-co-
mo-envelhecer-com-odio-por-kiko-nogueira/>. Acesso: 12 
de julho de 2019.

6. Retirado de: http://leeritalee.blogspot.com/2016/11/rita-
-lee-uma-autobiografia-trechos-de.html. Acesso em 20 de 
maio de 2019.

7. Trechos de entrevistas e do documentário Rita Lee: Bio-
graffiti (2007) ajudam a contextualizar o histórico de Rita 
Lee. Além disso, há referenciais teóricos de documentários e 
análises acadêmicas sobre a contracultura, sua estética e seu 
legado, sobretudo no Brasil.

8. Retirado de matéria 5 autobiografias de personalidades 
brasileiras, publicada no site do Núcleo Integrado de Co-
municação – Célula do Jornalismo Convergente. Disponível 
em: <http://portaldonic.com.br/jornalismo/2018/11/29/
5-autobiografias-de-personalidades-brasileiras/>. Acesso: 11 
de maio de 2019.

9. Retirado da matéria Biografias crescem no mercado edi-
torial brasileiro, do site da Revista Veja. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/blog/meus-livros/biografias-cres-
cem-no-mercado-editorial-brasileiro/>. Acesso: 03 de junho 
de 2019.
  
10. A cantora inclusive assumiu sua predileção pelas memó-
rias de infância em uma entrevista para o Programa do Bial, 
em maio de 2019. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=NQi2MFvDdt8&t=151s>. Acesso: 12 de 
junho de 2019.

11. Em entrevista ao Programa do Bial, sobre a passagem 
polêmica, Rita afirmou: “Colocar em palavras fez a coisa fi-
car leve“.

12. Disponível em Tropicalismo na arte brasileira (década de 
1960), de Arnaldo Marques da Cunha. < http://brasilarte-
senciclopedias.com.br/tablet/temas/tropicalismo.php>

13. Trechos retirados do documentário Biografitti (2007). 
Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=Wx-
vMw3FZTII>. Acesso: 12 de junho de 2019.

14. Um escritor que se confiesa, que habla mal de sí miesmo, 
certamente asúme um riesgo, el de inducir câmbios em su 
vida privada o pública, pero si siente dueño de sus actos. A 
este sentimiento de propiedad, de tener lá razón, hay que 
añadir lá sensasión de poder que produce la práctica de la 
escritura. (Lejeune, 1994, p. 167).

15. A exemplo da já citada crítica de Barcinski.

16. “se trata de uma cuéstion de proporcíon, o, más bien, de 
jerarquia” (tradução minha)

17. Como exemplo, neste trecho do documentário Biogra-
fitti (2007) . Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Kk-2duveZjI>. Acesso: 12 de junho de 2019.
  
18. “El lectur suuele deducir, si no la verdade de los hechos 
(como ante cualquier testemonio, puede tener dudas), al 
menos el hecho de que el autor los toma por verd.
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Entre os muros, a memória dos inaptos
Érika Lacerda Bueno1, Ana Carolina A.O. Coelho Diniz2

RESUMO

O artigo propõe reflexões sobre como foi construída a memória coletiva a respeito das experiências de 
tratamentos terapêuticos da loucura, no Hospital Colônia de Barbacena. Para tanto, selecionamos dois 
registros midiáticos produzidos na década 1970: o documentário Em nome da Razão, de Helvécio Ratton, 
e a série de reportagens nos Porões da Loucura, de Hiram Firmino. Na análise fílmica buscamos entender 
o contexto em que os registros foram produzidos, os tipos de narrativas no documentário, a partir de Bill 
Nichols, e, na jornalística, o conceito de meta-acontecimento de Adriano Rodrigues. Ambos intercalados 
pelos conceitos de memória a partir de Michael Pollak, Beatriz Sarlo e Márcio Seligmann-Silva.

Palavras-chave: Memória. Jornalismo. Documentário. Reforma psiquiátrica.

INTRODUÇÃO

Durante décadas, os muros do Hospital Colô-
nia, na cidade de Barbacena (MG), produziram 
graves e tristes memórias: experiências sobre os 
tratamentos terapêuticos da loucura, histórias de 
vida de pacientes que ali chegaram e dali nunca 
mais saíram vivos, relações pessoais e profissionais 

que permeavam a vida das pessoas que a socieda-
de considerava inaptas. Indivíduos com sofrimen-
to mental, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, 
mães solteiras, esposas que não interessavam mais 
a seus maridos. Insurgentes de qualquer natureza 
que se tornassem incômodos a alguém com mais 
poder. Pessoas condenadas à exclusão e ao silen-
ciamento social por se rebelarem, por serem dife-
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rentes do que a sociedade entendia como normal 
(ARBEX, 2013).

Michael Pollak (1992) pontua que apesar de, a 
princípio, a memória parecer um fenômeno indivi-
dual, Maurice Halbwachs, nas décadas de 1920 e 
1930, já havia sinalizado que ela deve ser entendi-
da também como um fenômeno social e coletivo, 
construída por meio de tensionamentos, flutua-
ções e transformações constantes. O confinamento 
e o isolamento destas experiências entre os muros 
do Hospital Colônia condenavam ao esquecimen-
to social a construção desta memória coletiva. Se 
é por meio de tensões e flutuações narrativas que 
acontecem estas construções da memória, era ne-
cessário que a sociedade se interessasse pelo o que 
ali era vivido e experimentado, para que houvesse 
essa troca e, consequentemente, esta construção.

A construção desta memória coletiva foi mar-
cada por diversos registros midiáticos produzidos 
à época. Recortamos dois deles para a produção 
deste artigo: a série de reportagens nos Porões da 
Loucura (FIRMINO, 2014) e o documentário Em 
nome da Razão (RATTON, 1979). A partir de 
Goulart (2006; 2010) e ARBEX (2013), procu-
ramos entender o cenário e o momento histórico 
em que as reportagens foram produzidas. Como as 
produções são distintas nos formatos, utilizamos 
Nichols (2016) e Mombelli e Tomaim (2014) para 
fazer nossa análise fílmica, procurando entender 
a produção narrativa presente no documentário; 
além de Rodrigues (1993) para a análise jornalísti-

ca da série de reportagens, a partir do seu conceito 
de metacontecimento na produção desta memória 
coletiva.  Ambos intercalados pelos conceitos de 
memória a partir de Michael Pollak (1992), Sarlo 
(2007) e Seligmann-Silva (2010). 

 A série de reportagens nos Porões da Loucura 
(FIRMINO, 2014) e o documentário Em Nome 
da Razão (RATTON, 1979) foram produzidos na 
década de 1970, que foi marcada pela oferta mas-
siva de uma assistência psiquiátrica com modelo 
terapêutico que se apoiava no uso indiscrimina-
do de psicofármacos e no isolamento dos doentes 
mentais em hospitais psiquiátricos. Esse tratamen-
to terapêutico foi sustentado, principalmente, por 
recursos advindos da unificação da Previdência 
Social (Goulart apud Goulart, 2006). Até o ano 
2000 a situação persistiu, respaldada em uma le-
gislação de 1934 (Decreto n°. 24.559). Juridica-
mente, as pessoas com sofrimento mental eram 
tratadas como sujeitos desprovidos de direitos ci-
vis e as internações eram arbitrárias e apoiadas em 
argumentos superficiais e facilmente manipuláveis 
(GOULART,  2006). 

Nos artigos 9°, 10° e 11° da legislação de 1934, 
“pérolas” nos termos de Figueiredo (1988) fica 
bem ilustrada a situação: “Art. 9° Sempre que, por 
qualquer motivo, for inconveniente a conservação 
do psicopata [doente mental] em domicílio, será o 
mesmo removido para estabelecimento psiquiátri-
co. Art. 10° O psicopata ou indivíduo suspeito que 
atentar contra a própria vida ou de outrem, pertur-
bar ou ofender a moral pública, deverá ser recolhido 
a estabelecimento psiquiátrico para observação ou 
tratamento. Art. 11° A internação de psicopatas, 
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toxicômanos e intoxicados habituais em estabeleci-
mentos psiquiátricos, públicos ou particulares, será 
feita: a) por ordem judicial ou requisição de auto-
ridade policial; b) a pedido do próprio paciente ou 
por solicitação do cônjuge, pai ou filho ou parente 
até quarto grau, inclusive, e, na sua falta, pelo cura-
dor, tutor, diretor de hospital civil ou militar, diretor 
ou presidente de qualquer sociedade de assistência 
social, leiga ou religiosa, chefe de dispensário psiqui-
átrico ou ainda por alguns interessados, declarando 
a natureza de suas relações com o doente e as razões 
que determinantes da sua solicitação.” (Figueiredo 
apud Goulart, p. 5, 2006).

 
Parece ficar clara, aqui, a razão da arbitrarie-

dade na internação de pessoas nos hospitais psi-
quiátricos, transformando estes locais e prisões 
perpétuas. 

A década de 1960 foi marcada na história da 
psiquiatria pelo movimento de humanização no 
tratamento dos pacientes. E o final dos anos 1970 
no Brasil foi marcado pela crítica ao modelo as-
sistencial tradicional vigente, particularmente em 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (GOU-
LART, 2006). Em 1979, a convite de associações 
profissionais de psiquiatras e psicólogos, o psiquia-
tra italiano Franco Basaglia realizou, nestes estados 
brasileiros, seminários em que divulgava a recente 
“legislação italiana (Lei 180, de 13 de maio de 1978) 
que previa o resgate de cidadania do doente mental, re-
gulamentava a internação compulsória e estabelecia a 
progressiva extinção dos manicômios” (GOULART, p. 
6, 2006). Estes seminários converteram-se em dis-
cussão e mobilização das instituições para a huma-

nização e a melhora dos tratamentos. Destacamos 
aqui a situação vivida pelos estabelecimentos pú-
blicos, que possuíam serviços de má qualidade e 
dificilmente se sustentavam, principalmente com a 
crescente demanda, já que os critérios de interna-
ção eram amplos. Cada vez mais pessoas estavam 
aptas à internação, tornando-se inaptos aos olhos 
da sociedade, excluídas e isoladas. 

Nesse cenário, diversos registros midiáticos 
contribuíram para a criação do que definimos, a 
partir de Pollak (1992), como uma memória cole-
tiva sobre estes fatos. Tanto a série de reportagens 
nos Porões da Loucura (FIRMINO, 2014), quanto 
o documentário Em nome da Razão (RATTON, 
1979),  foram construídos a partir desta nova pers-
pectiva trazida por Franco Basaglia, questionando 
o modelo de tratamento vigente à época e trazen-
do à tona questões como a internação compulsó-
ria, a desumanização no processo de tratamento e 
as condições precárias da vida daquelas pessoas. 
Quem não tinha nenhum recurso, era atendido 
em hospitais públicos e condenado à barbárie e à 
morte lenta, ao esquecimento e à tortura física e 
mental. 

EM NOME DA RAZÃO

Produzido em 1979, o filme documentário de 
Helvécio Ratton: “Em nome da Razão”, mostra o 
sofrimento vivido por internos do Hospital Colô-
nia de Barbacena, em Minas Gerais, e é um marco 
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da luta antimanicomial brasileira, conforme expli-
ca Goulart (2010):

Exibido pela primeira vez no célebre e internacional 
III Congresso Mineiro de Psiquiatria (novembro de 
1979), revelou imagens dantescas e desconhecidas 
para o público leigo e mesmo para a grande maioria 
dos profissionais da saúde mental. Naquele momen-
to, rompeu-se com o pacto de silêncio, desafiando 
seu público composto basicamente por profissionais 
de saúde mental e estudantes – com cenas que sina-
lizam a ultrapassagem dos limites da condição hu-
mana, denunciando o processo de degradação que 
se institucionalizara no manicômio, sob o abrigo da 
instituição psiquiátrica (GOULART, 2010, p. 38).

O curta metragem tem a duração de aproxima-
damente 25 minutos e apresenta um encadeamen-
to de imagens e depoimentos, sob a narração de 
Antonio Simoni, psiquiatra e militante da reforma 
da política de saúde mental em discussão na épo-
ca. Sua narrativa choca ao dar contornos reais ao 
cenário de exclusão vivido pelos doentes mentais 
brasileiros que estavam internados no Hospital 
Colônia de Barbacena. De acordo com Goulart 
(2010), “o diretor ultrapassa a via da responsabilização 
da equipe técnica e profissional, revelando uma leitura 
mais desafiante: (...) a instituição e seus amplos compro-
missos com a sociedade que rechaça a loucura e a condena 
à clausura e à mortificação” (p. 39). 

As imagens e sons, produzidos inteiramente 
no local da filmagem, segundo Goulart (2010), re-
sultam em um documento poderoso de denúncia, 
para a época, e de memória social, para a humani-
dade. Dessa forma, então, ao nos voltarmos para 

o objeto em exame com mais profundidade, estu-
diosos como Nichols (2016) e Mombelli e Tomaim 
(2014) nos auxiliam a identificar quais elementos 
nos permitem construir um caminho para a análise 
fílmica relacionando-a a memória e identidade.

Para Mombelli e Tomaim (2014), análise fílmi-
ca trata-se de um método interpretativo que não 
possui uma fórmula única a ser seguida. Assim, 
faz-se necessário criar o próprio caminho, desen-
volvendo categorizações que darão embasamento 
para que não seja feita uma interpretação vaga, 
sem profundidade ou sem propósito. “Calcada no 
aporte teórico relacionado à linguagem e às teorias do 
cinema-documentário, conforme o gênero do audiovisual, 
a análise fílmica compreende a narrativa do filme e sua 
composição enquanto produto final” (MOMBELLI E 
TOMAIM, 2014, p.2).

Os autores, na referida obra, discorrem sobre os 
passos que traçaram para analisar documentários 
cujas temáticas abordam especialmente memória 
e identidade. A motivação para que fizessem isso 
veio da dificuldade de tecer os caminhos da análise 
fílmica, uma vez que não existem textos exclusivos 
que explicitem exemplos de como ela foi emprega-
da em certas pesquisas. Dessa maneira, a partir do 
estudo de quatro diferentes documentários, os au-
tores consideraram aspectos internos e externos ao 
filme para produzir a análise fílmica. Em relação 
aos internos, pode-se dizer que estão ligados aos 
“elementos da linguagem audiovisual que darão forma 
ao produto”, enquanto os aspectos externos concer-
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nem a temporalidades. 
Assim, quando nos voltamos para a análise 

interna do documentário “Em nome da Razão”, 
faz-se necessário decompor os elementos constitu-
tivos do audiovisual. 

O filme deve ser desconstruído, o que equivale à 
descrição dos planos, das sequências, dos enqua-
dramentos, das cenas, dos ângulos, dos sons, da 
composição do quadro, para depois ser reconstruído 
por meio da compreensão dos elementos decompos-
tos – isto é, a interpretação. Esse processo permite 
uma visão das partes em relação ao todo, o que faz a 
diferença na hora de analisar e interpretar. (MOM-
BELLI E TOMAIM, 2014, p.3).

Como nosso objetivo é traçar alguns pontos 
narrativos do documentário, analisando os con-
trapontos a partir da perspectiva da construção 
da memória coletiva, não faremos todas as etapas 
de desconstrução sugeridas pelos autores, concen-
trando nossa análise nos discursos narrados. Sobre 
o discurso no narrador destacamos:

No contrato social estabelecido após a revolução 
francesa o estado confere a psiquiatria o monopólio 
da loucura. O discurso psiquiátrico funda-se no con-
trole da irracionalidade. Em nome da razão confi-
namos os esquizofrênicos, mendigos, homossexuais, 
drogatictos e outros dissidentes sociais. [...] O que 
se passa dentro de um hospital como este tem a ver 
com os médicos e autoridades, mas tem a ver tam-
bém com a sociedade onde está inserido. Incapazes 
de suportar as diferenças, mostramos no hospício 
todo nosso poder de opressão. (RATTON, 1979).

 
No documentário, de acordo com Penafria 

apud Mombelli e Tomain (2014), os pontos de 

vista ressaltados dizem muito sobre a intenção do 
produto e do realizador. Tais aspectos podem ser 
trabalhados de três formas: pelo viés visual / so-
noro – observando-se “sons que compõem o filme, os 
momentos em que são ouvidos, qual a posição da câmera 
em relação ao objeto a ser filmado”; pelo sentido nar-
rativo, em segundo lugar, em que se interessa saber 
quem conta a história (narrador onisciente, nar-
rador-personagem ou narrador-observador); e pelo 
sentido ideológico, que pretende identificar qual a 
mensagem que o filme pretende passar ao contar 
determinada história.

A análise externa leva em conta o contexto em 
que a obra foi desenvolvida, seja ele social, cultu-
ral, político, estético etc.. Por isso, “conta com outros 
métodos (...) como forma de cercar o objeto e de com-
plementar a análise fílmica” (p.4), como a pesquisa 
documental e a bibliográfica. O que neste artigo 
realizamos por meio da contextualização histórica 
apontada por Goulart (2006). 

No que diz respeito à memória, reconhece-se o 
filme como produto de um conjunto de fatores de 
acordo com a época em que este foi produzido. A 
forma de montagem e qualidade das imagens pre-
sentes no documentário datam sua temporalidade. 
A partir destes elementos técnicos, fica claro que o 
filme foi produzido na década de 1970.

Para Bill Nichols (2016), o documentário é 
uma representação do mundo e não uma repro-
dução da realidade. E essa representação é sempre 
um ponto de vista de quem produz o documen-
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tário. O que difere o documentário da ficção é a 
sua abertura para o incontrolável, pois, mesmo 
que haja um roteiro para sua realização, ele está 
totalmente sujeito à realidade que pretende retra-
tar. De tal modo, o ponto de vista do cineasta se 
expressa através da “voz” utilizada no modo como 
os elementos de imagem e som são dispostos, o 
que inclui escolhas de linguagem, enquadramentos 
e planos, por exemplo.

Nos parece claro que a intenção do documentá-
rio é produzir sentido a partir da concepção de hu-
manização e descentralização dos tratamentos de 
transtorno mental. Mostrando as condições desu-
manas que aqueles pessoas vivam, terminavam por 
apontar para as novas perspectivas no tratamento. 
É importante ressaltar que um documentário pode 
ser composto de várias vozes que se manifestam 
através das entrevistas e das imagens, no entanto, 
o cineasta sempre irá construir uma voz própria, a 
partir da consonância dessas “vozes”, que irão pro-
duzir um significado que traduz o ponto de vista. 
Segundo Nichols (2016), trazer vozes de entrevis-
tados é uma forma de legitimar a voz do filme, 
uma espécie de estratégia para que a voz do do-
cumentário não exerça um tom autoritário. Nesse 
ponto, o autor propõe seis modos de representação 
que atuam como subgêneros do documentário e 
que expressam o modo de ver do diretor do filme e 
também a forma como o filme se engaja no mun-
do. São os subgêneros: poético, expositivo, obser-
vativo, participativo, reflexivo e performático. Ele 

ressalta que um documentário não precisa ficar 
restrito somente a um modo, mas existe aquele se 
predominará, uma vez que, para além de oferecer 
um retrato deste mundo reconhecível, ele também 
é sinônimo de interesses. 

Em relação ao documentário “Em nome da 
Razão”, entendemos que ele se identifica com o 
modo observativo, o qual diz respeito à represen-
tação do mundo dada pela observação, como se o 
documentarista e sua câmera fossem uma “mos-
ca pousada na parede” e registrassem os fatos que 
acontecem diante da câmera, sem intervenção. 
Goulart (2010) elucida tal referência ao dizer que 
“o percurso da câmera é livre, desimpedido. Não há ro-
teiro nem uma finalidade específica. (...) Ele (o diretor) 
aposta na sutileza e na capacidade reflexiva do especta-
dor” (GOULART, 2010, p. 39).

Nichols (2016) complementa:

O documentário observativo reduz a importância da 
persuasão para nos dar a sensação de como é estar 
em uma determinada situação, mas sem a ideia do 
que seja, para o cineasta, estar lá também. O docu-
mentário participativo dá-nos uma ideia do que é, 
para o cineasta, estar numa determinada situação 
e como aquela situação consequentemente se altera 
(NICHOLS, 2016, p.189).

O modo participativo, também caracterizado 
por Nichols (2016), é outra categoria identifi-
cada no documentário de Ratton em função dos 
depoimentos que intercalam imagens e narração. 
Somente a figura dos internos é revelada, mas não 
se consegue saber ao certo quem é quem. Apenas 
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Sueli, que canta uma canção e também fala ao 
diretor é identificada com nome e feição. “O foco 
captura e projeta a fala e expressão dos internos, eventu-
almente intercaladas pelo depoimento do administrador 
do hospital acerca das dificuldades de gestão de corpos 
e subjetividades. Não se escuta a fala dos psiquiatras” 
(GOULART, 2010. p. 39).

Nas palavras de Nichols (2016), 

A entrevista apresenta-se como uma das formas mais 
comuns de encontro entre cineasta e personagem no 
documentário participativo. As entrevistas são uma 
forma distinta de encontro social. Elas diferem da 
conversa corriqueira e do processo mais coercitivo 
de interrogação, em razão do quadro institucional 
em que ocorrem e dos protocolos ou diretrizes espe-
cíficos que a estruturam (NICHOLS, 2016, p.196).

Essa escolha do modo de representação traduz 
parte dos anseios do cineasta e diz muito sobre as 
formas com que a história e a memória foram re-
presentadas no filme. Os dizeres de Ramos apud 
Mombelli e Tomaim (2014) confirmam isso, pois 
“na medida em que se propõe a estabelecer asserções sobre 
o mundo histórico, o documentário está lidando direta-
mente com a reconstituição e a interpretação de um fato 
que, no passado, teve a intensidade do presente” (p.9).

Nesse contexto é possível retomarmos a estéti-
ca do fragmento, que é como os autores nominam, 
nos documentários, a apresentação de diversos re-
cortes de testemunhos que foram extraídos de um 
todo, de uma entrevista maior. Não possui uma 
fronteira delineada, mas é uma reconstrução. “Dei-
xa-se ver pelo observador tal como é, e não como um fruto 

de uma ação do sujeito” (CALABRESE apud MOM-
BELLI E TOMAIM, 2014, p. 10).

Ainda segundo o referido autor, ao renunciar a 
pertença a um todo, o fragmento torna-se o pró-
prio sistema e, assim, compõe um novo inteiro. É 
o que observamos no documentário estudado. Ao 
se apropriar dos testemunhos de diferentes per-
sonagens que estavam participando do cotidiano 
do Hospital Colônia de Barbacena, em 1979, tais 
falas, sejam elas depoimentos falados ou relatos 
narrados, são recortadas de um inteiro anterior e 
formam um novo sistema, a narrativa do docu-
mentário.

Nesse sentido, relacionando o conceito de 
“voz” do documentário, “em que o diretor utiliza di-
versos recursos para comprovar seu ponto de vista sobre 
o mundo vivido” (MOMBELLI E TOMAIM, 2014, 
p. 11), no filme em análise dentre as vozes temos 
como prioritário os usos e apropriações dos teste-
munhos e essas vozes estão dentro do que enten-
demos como vozes dos personagens sociais.

Diante desse contexto, Seligmann-Silva (2010) 
entende o testemunho como aquele que detém tra-
ços em constante passagem articulados entre o real 
e o simbólico, o presente e o passado. O autor pro-
põe pensarmos o testemunho para além do sentido 
de presença e compreendê-lo enquanto algo mais 
complexo, um misto entre visão, oralidade narrati-
va e capacidade de julgar.

Podemos entender, assim, que no documentá-
rio de Ratton, a narrativa se estrutura a partir de 
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dois grupos de testemunhos: um que se refere às 
falas dos pacientes internados no Hospital Colônia 
de Barbacena e outro que traz as falas instituciona-
lizadas, como a do narrador, que é um psicanalista. 
Ou seja, tal grupo representa um campo do saber, 
possuem conhecimento para discorrer sobre deter-
minado aspecto dentro de sua área de atuação.

É preciso ressaltar que, dentro de um contexto con-
temporâneo do audiovisual e da comunicação co-
munitária, percebemos que os documentários têm 
recorrido aos testemunhos dos personagens sociais 
para recompor, a partir de fragmentos de memórias, 
uma imagem do passado. Esse movimento de recorte 
dos discursos é o que caracteriza uma estética da in-
terrupção, devedora da estética televisiva, em que a 
narrativa é pautada pela intercalação e/ou justaposi-
ção de fragmentos de testemunhos dos personagens 
sociais. O resultado é que a memória fica subordi-
nada ao corte, a mais um enquadramento na sua 
evocação (MOMBELLI E TOMAIM, 2014, p. 12).

A utilização e a apropriação dos testemunhos 
nos documentários, como constructo da narrativa, 
como fragmento de um todo, configura-se como 
um segundo eixo analítico deste estudo. Esses tes-
temunhos recortados são atos de fala que farão a 
composição de uma voz uníssona, já que essas nar-
rativas são oriundas de personagens sociais convi-
dados a testemunhar sobre o cotidiano do Hospi-
tal Colônia de Barbacena. 

Nesse âmbito, deve-se levar em conta o fato de 
que eles exercem julgamentos em relação ao pre-
sente e ao passado, “tanto de quem remonta como de 
quem o recorta para compor o documentário” (MOM-
BELLI E TOMAIM, 2014, p.13). Assim, esses tes-

temunhos presentes no documentário em análise, 
constituíram-se como importante instrumento 
discursivo no tensionamento para a construção da 
memória coletiva sobre o Hospital Colônia. Suas 
cenas fortes e contundentes são complementadas 
por diversas reportagens feitas à época. 

Ao nosso artigo, interessa a série de reportagens 
feitas para o Jornal Estado de Minas, publicadas 
no livro “Nos Porões da Loucura” (2014), de auto-
ria do jornalista Hiram Firmino. 

NOS PORÕES DA LOUCURA

A partir de Rodrigues (1993), entendemos que 
o discurso jornalístico é composto pelo conceito 
de acontecimento, que é definido por este autor 
como tudo aquilo que extrapola a dimensão do 
previsível. Quanto menos provável, maior a pro-
babilidade de um fato tornar-se notícia. O livro-re-
portagem de Hiram Firmino (2014) é concebido 
em plena ditadura militar e, vai além, tem o apoio 
e o aval do Secretário de Saúde do Estado de Mi-
nas Gerais para o acesso às informações até então 
silenciadas pelos protocolos médicos. 

Com isso, esse discurso jornalístico passa a ter, 
por si mesmo, o conjunto de acontecimentos no-
táveis definidos por Rodrigues (1993) como me-
ta-acontecimento. O discurso produzido pelas re-
portagens emerge a partir de uma narrativa que dá 
visibilidade e assegura a identificação de um gru-
po, promovendo uma segunda categoria de acon-
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tecimentos. Para Rodrigues (1993) “Ao relatar os 
acontecimentos, os média, além do acontecimen-
to relatado, produzem ao mesmo tempo o relato 
de como um novo acontecimento vem integrar o 
mundo”. (p. 31). 

Firmino (2014) passa pelos principais hospi-
tais psiquiátricos públicos de Minas Gerais, repor-
tando abandono, pobreza e falta de humanidade 
e eficiência nos tratamentos utilizados, então, em 
1979. Não havia médicos suficientes, os pacientes 
ficavam abandonados pelo poder público e esque-
cidos por suas famílias. Os administradores des-
ses hospitais conviviam com condições precárias, 
tanto de recursos humanos quanto materiais, e, 
geralmente, não viam condições de implementar  
os processos de tratamentos com uma visão mais 
humanista propostos pelos preceitos da reforma 
italiana. São nos capítulos V, VI e VII que Firmino 
(2014) nos apresenta o percurso que o levou ao 
Hospital Colônia. Destacamos aqui o primeiro pa-
rágrafo da reportagem, que compõem o capítulo V:

Chegamos em Barbacena, pela manhã. Mas erramos 
o endereço. Fomos parar no Manicômio Judiciário, no 
alto da cidade. De lá pudemos avistar mais abaixo, o 
tão famoso Hospital Colônia. O último estágio da lou-
cura em Minas. (FIRMINO, 2014, p. 57). 

No capítulo VIII, Firmino (2014) contextuali-
za o leitor de que não é a primeira vez que o jor-
nalismo traz à tona a situação degradante vivida 
pelos pacientes do Hospital Colônia. Na década 
de 1960, antes da ditadura militar no Brasil, a Re-

vista O Cruzeiro já havia narrado e apresentado 
em imagens fotográficas o tratamento desumano e 
degradante a que eram submetidas as pessoas in-
ternadas. Até aquela década o que acontecia entre 
os muros do Hospital Colônia, ficava confinado no 
local.

Um segredo compartilhado apenas pelo corpo ad-
ministrativo do hospital. Seus médicos, enfermeiros 
e guardas. Ninguém do lado de fora, sabia ou podia 
imaginar o que acontecia ali. Isso porque a ética mé-
dica impedia, como tenta fazê-lo até hoje, qualquer 
investigação ou constatação por parte de pessoas lei-
gas – principalmente porque se trata de instituição 
psiquiátrica. Para a medicina institucionalizada, os 
doentes mentais são pessoas irresponsáveis. Pessoas 
que praticam atos diferentes, vivem de modo diver-
so da normalidade, somente compreendidos pelos 
médicos especialistas. (FIRMINO, p. 84, 2014).

O autor reforça que, à época, o escândalo pro-
vocado pela narrativa junto à opinião pública cau-
sou repercussão inesperada pelos meios que publi-
caram as reportagens. Esperavam que o escândalo 
fosse as condições desumanas em que aquelas pes-
soas vivam e eram tratadas. No entanto, vários se-
tores da sociedade manifestaram-se contra a conti-
nuidade das reportagens por estarem preocupados 
com as cenas de nudez expostas nas fotografias 
publicadas.  Na década de 1960, a sociedade bra-
sileira preocupou-se mais em se proteger das cenas 
e das narrativas desconcertantes, do que com o 
caráter desumano a que eram submetidas aquelas 
pessoas (FIRMNO, 2014). Com isso, trazermos 
aqui mais uma vez o conceito de meta-aconteci-
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mento trazido por Rodrigues (1993). A narração 
dos fatos realizadas por Firmino (2014), por meio 
da descrição das vivências, até então condenadas 
aos muros do Colônia,  e o resgate histórico com 
que outras denúncias jornalísticas já haviam sido 
feitas, faz emergir os fatos e começam a receber ou-
tros tensionamentos necessários para a construção 
desta memória coletiva a partir da década de 1970.

Porque Barbacena é uma prisão? Uma mente, uma 
medida econômica, não um coração? Uma prisão 
perpétua, campo de concentração? Um hospício, ja-
mais um hospital, uma casa de saúde? Ou “Centro 
Psiquiátrico”, como o governo quer rotular? Qual a 
razão das grades, dos eletrochoques, das celas e dos 
muros acinzetados: a luta obstinada dos pacientes 
pela liberdade, pelo suicídio? Porque a população 
brasileira não gosta nem de ouvir falar dali? Tra-
ta-se realmente de uma viagem sem retorno? Uma 
peregrinação ao principal celeiro de cadáveres das 
nossas faculdades de medicina? E porque uma reali-
dade tão desumana como essa perdura até os dias de 
hoje, se Barbacena é justamente uma terra de polí-
ticos influentes? É o que respondemos agora, antes 
de percorremos os seus pátios, as suas enfermarias. 
O lugar, a vida que ali não é vida. É apenas uma 
passagem. Sofrida e dolorida. Real. (FIRMINO, p. 
57, 2014).

A narrativa jornalística de Firmino constitui 
um importante testemunho, a partir do concei-
to de Sarlo (2007). A autora afirma que não há 
testemunho sem experiência, mas também não 
há experiência sem a narração. É por meio da lin-
guagem que se “[...] liberta o aspecto mudo da ex-
periência, redime-a de seu imediatismo ou de seu 
esquecimento e a transforma no comunicável, isto 

é, no comum” (p. 25). Sarlo (2007) afirma que a 
narração inscreve a experiência em uma nova tem-
poralidade diferente da de seu acontecer, já que 
este está ameaçado pela passagem do tempo e pela 
incapacidade de se repetir. “A narração também 
funda uma temporalidade, que a cada repetição e 
a cada variante torna a se atualizar” (p.25). Com 
isso, a cada narração de uma experiência uma nova 
versão surge ressignificada e atualizada.

Para Sarlo (2007), há uma dimensão intensa-
mente subjetiva na construção da experiência. Na 
literatura, na etnografia social e no jornalismo, 
narrativas em forma de testemunhos, autobiogra-
fias, lembranças e memórias proliferam. A narrati-
va em “tom subjetivo marcou a pós-modernidade, 
assim como a desconfiança ou a perda da experi-
ência marcaram os últimos capítulos da moderni-
dade cultural” (p. 39). A pós-modernidade retoma 
o direito de fala da primeira pessoa, em um movi-
mento de devolução da palavra “reduplicado por 
uma ideologia de “cura” identitária por meio da 
memória social ou pessoal” (p. 39). 

Firmino (2014), com sua narrativa descritiva 
sobre os passos que o levaram àqueles hospitais e 
as intempéries que passou para completar as re-
portagens, carrega seu relato com o viés de verdade 
dos fatos, o que confere legitimidade no processo 
discursivo.  Sobre isso, Beatriz Sarlo (2007) afirma 
que o sujeito moderno “não só tem uma experiên-
cia, como pode comunicá-las, construir seu senti-
do e, ao fazê-lo, afirmar-se como sujeito” (p. 39). 
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Firmino (2014) apesar de não viver como sujeito 
de experimentação daquela realidade, pois não era 
nem paciente e nem um dos profissionais envolvi-
dos naqueles tratamentos, torna-se esta testemu-
nha definida por Sarlo (2007) por trazer em sua 
narrativa a descrição de cenários e contextualiza-
ções:

E Suely Aparecida Resende, natural de Oliveira, 24 
anos, levada para aquele hospício aos 10 anos de 
idade por ser “uma menina muito namoradeira”, 
cantou pra gente ouvir. E para o Administrador tam-
bém: “Ô seu Manuel, tenha compaixão / tira nois to-
dos dessa prisão / estamos todos de azulão / Lavando 
o pátio de pé no chão” [...] Deixamos o recinto ra-
pidamente.  [...] Ele ficou lá, com seus 260 colegas, 
detrás dos muros, onde jamais viu um médico, uma 
visita sequer. (FIRMINO, p. 80, 2014).

Essa narrativa reforça a afirmação de Sarlo 
(2007) de que “A memória e os relatos de memória 
seriam uma “cura” da alienação e da coisificação” 
(p. 39). As verdades subjetivas trazem à tona o que 
era considerado oculto. “Não há Verdade, mas os 
sujeitos, paradoxalmente, tornaram-se cognoscí-
veis” (p. 39). Essa forma narrativa mostrada por 
Firmino (2014) em seu relato jornalístico contri-
buiu para a construção desta memória social que 
foi constituída socialmente a partir da década de 
1970 e que culminou nas discussões sobre a refor-
ma psiquiátrica no Brasil e que só seriam alteradas 
oficialmente no ano 2000, conforme já citado por 
Goulart (2006). 

CONCLUSÃO

De que forma as narrativas registradas no do-
cumentário Em nome da Razão e na série de re-
portagens Os porões da loucura ressignificam a 
memória? Ao trazer em suas narrativas os questio-
namentos e a perspectiva sobre os tratamentos da 
saúde mental fundamentadas na reforma italiana, 
tanto Firmino (2014) quanto Ratton (1979), pro-
movem um novo recorte na formação desta me-
mória social. Se antes a sociedade aceitava que o 
vivido por estas pessoas fosse condenado ao esque-
cimento social, essas narrativas midiáticas passa-
ram a trazer novos argumentos e informações para 
constituir o trabalho da própria memória, já que, a 
partir disso, essa memória passa a fazer sua própria 
manutenção na história, efetuando em si a coerên-
cia, e a unidade de sua narrativa.

Na análise do documentário, por exemplo, a 
intenção não é propor um protocolo, mas compar-
tilhar a experiência na construção metodológica a 
partir de estudiosos que nos trouxeram referências. 
Não existem muitos artigos que discorrem sobre o 
processo de realização dessas análises. É uma me-
todologia baseada na interpretação, logo, não há 
um caminho único a ser seguido, mas estabelecer 
categorias norteia o processo. Este percurso me-
todológico para construir a análise fílmica, traz à 
tona as vozes e as maneiras de representar o real e 
os usos e apropriações dos testemunhos, nos per-
mitiram decompor o documentário e interpretá-lo 
para que pudéssemos responder aos objetivos e ao 
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problema que propomos na pesquisa. Para Nichols 
(2016), “é o cinema documentário independente 
que traz um olhar novo sobre os eventos do mun-
do e conta, com verve e imaginação, histórias que 
expandem horizontes limitados e despertam novas 
possibilidades” (p.25).

Na análise do discurso jornalístico das reporta-
gens de Hiram Firmino (2014), percebemos que a 
partir do testemunho do jornalista, são contextua-
lizadas informações e narrativas que estão tecendo 
esta memória social. Sendo que, o caráter descriti-
vo dos acontecimentos vivenciados pelo repórter, 
promove uma aproximação com o leitor, validando 
seu discurso. 

NOTAS

1. Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação 
em Comunicação Social da PUC Minas (2011), especialis-
ta em Imagens e Culturas Midiáticas pela UFMG (2006) e 
possui graduação em Comunicação Social Relações Públicas 
(2000) e Jornalismo (2017) pela PUC Minas. Atualmente 
integra o Grupo de Pesquisa Mídia e Memória do PPGCOM 
da PUC Minas e faz parte da equipe técnico-administrativa 
da Secretaria de Comunicação da PUC Minas.

2. Especialista em Imagens e Culturas Midiáticas pela 
UFMG (2010). Possui graduação em Comunicação Social 
Jornalismo (2009) pela PUC Minas e Direito pela UFMG 
(2015).  Atualmente, integra o Grupo de Pesquisa Mídia e 
Memória do PPGCOM da PUC Minas. É coordenadora da 
E-motion Audiovisual que integra a equipe técnico-adminis-
trativa da Secretaria de Comunicação da PUC Minas.
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