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RESUMO 

 

Remontar a gênese social da individualização e humanização no Ocidente moderno através das imagens da mulher (xilogravuras, artes plásticas, 

fotografias e cinema). Esse foi o meu desafio ao longo de oito anos realizando pesquisas de campo no exterior, passando pelos arquivos de 

bibliotecas da Alemanha, Suíça, museus da Europa até os Estúdios de Hollywood. Pinturas, esculturas, panfletos noticiosos e filmes foram a matéria 

prima para remontar as relações sociais e compreender como essas visualidades também criam interações sem precedentes. Elegi as imagens da 

mulher por ser ambíguas personagens que atraem, em torno de si, os mais contraditórios sentimentos sociais. Mulheres que nem sempre foram 

vítimas de suas representações. Conformadas em temíveis e atrativas imagens elas também souberam fazer uso e proveito do fascínio que 

provocaram, invertendo os jogos de poder. Para entender esse processo realizo uma sociogênese dos estereótipos femininos no Ocidente Moderno. 

Bruxas; Tupinambás canibais; Maria; Marias Negras na América, Maria Madalena, Cortesãs e Stars Hollywoodianas. Irei seriá-las. Aproximá-las. 

Contrapô-las. Pois, se, de fato, as imagens de que trato são amplamente conhecidas, falta pensá-las em conjunto, na longa série que as relaciona e 

tensiona dentro do processo social em que são formadas _ e que elas em grande medida conformam. Um “corpo a corpo” entre as imagens que traz 

surpreendentes elucidações sociológicas. Constato: em uma imagem, sobrevivem várias imagens. Polimagens. Apresento as continuidades, citações 

e parciais rupturas entre elas. Momento em que se observa a transição de uma mulher em abstrato, para uma em particular. Imagens motivadas, 

sobretudo, pela demanda por “fazer-se ver”. As pessoas passam a querer ter um retrato público. Uma imagem de si em busca de um desejo social 

inalterável: o olhar alheio, a estima e o reconhecimento. E são as imagens as armas simbólicas privilegiadas dessa dinâmica, acionando uma espiral 

de disputas por reconhecimento que conduz a uma crescente individualização e humanização das imagens. Visualidades que testemunham e 

instauram novas formas de organização e integração social. O que denominei de individumanização.  

 

Palavras-chave: Polimagens. Individumanização. Mulher. História Social. Ocidente Moderno. 
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ABSTRACT 

 

Reassembling the social genesis of individualization and humanization in the Modern West through the  Women Images (woodcuts, plastic arts, 

photography and cinema). That was my challenge over eight years doing field research abroad, through the files of Libraries of Germany, 

Switzerland, Museums of Europe to the Hollywood Studios. Paintings, sculptures, films and news pamphlets were the raw material to remount the 

social relationships and understand how these interactions create visualities also unprecedented. I choose the images of women by being ambiguous 

characters which attract, in around themselves, the more contradictory social feelings. Women were not always victims of their representations. 

Formed into fearsome and attractive images they knew also make use of the advantage and fascination provoked by reversing the  games of power. 

To understand this process I perform a sociogenesis of female stereotypes in the Modern West. Witches; Tupinambás cannibals; Mary; Black 

Mary’s in America, Mary Magdalene, Courtesans and Hollywood Star. Will I serialized them. Bring them together. Contrast them. For if, indeed, 

the images that I work with are widely known, shortness to think of them together, in the long series that relates to and tensions them within the 

social process in which they are formed _ and they largely conform. A “melee” between images that brings amazing sociological elucidation. 

Verify: in an image, multiple images survive. Polimagens. I present continuities, quotations and partial ruptures between them. Moment when I 

observe the transition from a woman into an abstract, for one in particular. Images motivated primarily by demand for “to be seen”. People start to 

want to have a public picture. An image of themselves in pursuit of an unchanging social desire: the alien look, the esteem and the recognition. 

And the pictures are the privileged symbolic weapons of this dynamic, triggering a spiral of recognition disputes for leading to an increasing 

individualization and humanization of images. Visualities who witness and establish new forms of organization and social integration. What I have 

called the individumanization. 

 Keywords: Sociology. Images. Woman. Individumanization. Modern Western.  
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5Por que o olhar alheio é tão importante na formação da nossa imagem? Para dar a medida da nossa existência? Por que disputamos, a 

todo momento, atenção, reconhecimento? Um olhar humanizante? Em que medida essa dependência constitutiva, precária e instável chega a ser 

mais significativa que a disputa econômica e a luta por sobrevivência? A gradativa busca pelo entendimento dessa dúvida foi também meu encontro 

com a Sociologia. 

Ser visto, considerado, reconhecido é, dentre as pretensões sociais, a mais rigorosa, na medida em que instaura constantes disputas por 

existência social. Porque o aumento da consideração dos outros implica a potencialização do nosso sentimento de existir e o valor que nos 

atribuímos _ enquanto indivíduos e enquanto integrantes de grupos com os quais nos identificamos. Tal necessidade de “autoapresentação”6, de 

“fazer-se ver”7 move-se, assim, na mesma direção da existência, das funções e das dependências recíprocas e não pode, por isso, ser reduzida a 

um ato narcísico _ no sentido de um amor-próprio (vaidade) ou um amor por si (como preservação). Trata-se sobretudo de uma interdependência 

sociológica e humana, que atrela nosso sentimento de satisfação, felicidade e valor ao outro. Não há felicidade sem os outros, defendia Rousseau, 

explicando a fragilidade desse sentimento. Nossa condição humana coincide com o olhar alheioi.  

Seria essa a conclusão do filósofo no texto escrito em 1754 em razão de um concurso acadêmico da universidade de Dijon, na França, do 

qual saiu perdedor. Intitulado “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, Rousseau enfatiza, neste texto, a 

                                                
5 Em razão da diagramação, formatação e layout especial desta tese, as imagens podem não apresentar ordinariamente legenda nem fonte na página onde são exibidas, mas 

estão todas devidamente identificadas, com a informação da fonte, na Lista de Ilustrações. Quando a obra não tem nome/data, informa-se apenas ou autor; e vice-versa. 

Devido aos recorrentes acessos feitos aos mesmos websites de imagens e filmes durante os anos de elaboração da tese, informa-se o link, mas não a data da visita. 

6 ARENDT, 2010, p 35. 

7 “Fazer-se ver: não no sentido de aparecer, mas nos variados sentidos de desenvolver qualidades sensitivas fundadas na percepção do olhar, na sensibilidade do ver, do 

transformar-se além do sujeito-em-visão, do mudar-se em ver, em coisa que se vê. Tornar-se olhar, fazer-se olho, fazer-se” (CANEVACCI, 2009, p. 26).  



3 

 

competição entre os homens por estima pública como o centro da explicação da origem da sociedade e de seus processos. Dá, assim, início à 

Sociologia “na acepção plena do termo”8.  

Gradualmente comprovei em minhas pesquisas dedicadas à História social que a despeito da variabilidade dos processos algo permanecia: 

a disputa por visibilidade e reconhecimento. O contrário, por sua vez, foi (e ainda é) o grande temor: o menosprezo, a desconsideração, o 

silenciamento, a vexação, a vergonha social e a humilhação. Instaurando uma dinâmica social instável e tensa que o sociólogo Norbert Elias 

denominou de “Estabelecidos e Outsiders”ii. Em geral, trata-se da maneira como um grupo consegue afixar no outro um “valor humano inferior”, 

que “costuma penetrar na autoimagem desse último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo”iii.  

Mas, se tal estereótipo fixou-se e foi relativamente aderido durante a Idade Média chegando até o período colonial em relação a etnia, 

orientação sexual e cor, gradualmente observamos o descolamento da imagem hierarquizada do valor humano em prol da concepção da unidade e 

da igualdade _ valores com os quais a própria Modernidade Ocidental se confundiu. O que tem acelerado a disputa dos indivíduos e grupos por 

autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Sentimentos que só podem ser gerados nas relações intersubjetivas mediadas pelas lutas de afeto, direitos 

e estima social, como bem sistematizou o sociólogo Axel Honnethiv.  

Por essa razão, seria um equívoco acreditar que a disputa por visibilidade e reconhecimento tenha surgido com a chegada da Internet e das 

Redes Sociais. Ainda que nosso tempo nos reserve algo impactante: a ampliação e massificação dessa disputa individualizante por reconhecimento. 

Há uma profusão de imagens, rostos, vidas e pretensões que se ampliam na mesma grandeza do alcance das formas comunicativas. Todos tentam 

ser vistos, ouvidos e lidos nesse novo ambiente de integração social _ que demanda reciprocidades em um ciclo infindável de mútuas considerações. 

                                                
8 Rousseau afirma “é preciso estudar a sociedade pelos homens e os homens pela sociedade” (ROUSSEAU, 2014, p. 325). Um de seus leitores, o antropólogo Louis Dumont 

também considera que “Rousseau não foi somente o precursor da sociologia na acepção plena do termo. Ele equacionou, ao mesmo tempo o problema do homem moderno, 

convertido em indivíduo político mas permanecendo, como seus congêneres, um ser social. Um problema que não nos abandonou” (DUMONT, 1985, p. 109).  
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Um processo que tende simultaneamente ao individualismo e a interações ampliadas. Momento em que a face humana assume a imagem mais 

expressiva do direito de individualização em esferas de reconhecimento cada vez mais alargadas, desvelando a configuração social originária que 

liga Um a Todos. Pois o rosto é a imagem que nos singulariza e permite perceber que existe um eu e um nós em relação _ sendo o elemento visual 

fundante da sociabilidade. Seriam então as faces, gradativamente individualizadas, a nova imagem da socialização e integração humana pós-

nacional no século XXI? Um novo humanismo que conecta um a todos?  

Sobre essa imagem e configuração do nosso tempo escrevi um artigo que intitulei “A Sociedade de Rostos”9. Argumento que recebeu 

menção honrosa da Associação Internacional de Sociologia (ISA) com apoio da UNESCO, na Competição Mundial Jovens Sociólogos 2013/2014, 

sendo premiada junto a outros 7 jovens doutores. O trabalho antecipa minha hipótese teórica nesse percurso de oito anos de pesquisa. Qual seja? 

A de elucidar de que forma a crescente importância da imagem humana _ gradativamente individualizada _ testemunha e instaura novas formas de 

organização e integração social. Um processo que aponta para uma mudança na relação de poderes _ onde os indivíduos passam a questionar os 

estereótipos sociais, a soberania dos Estados-nação e mesmo a Cultura local, em defesa de algo que os transcende e os liga: a Humanidade. Ideia 

movediça que começa a ganhar materialidade através de organismos internacionais e pela demanda crescente por Direitos Humanos. Fatos que 

indicam uma nova tendência global nas relações humanas; uma nova forma de identificação e integração, que tem curiosamente como motriz a 

aceleração da individualização da imagem humana.  

                                                
9 RESUMO: Busco elucidar de que forma a crescente importância da imagem humana _gradativamente individualizada_ instaura e testemunha novas formas de organização e 

integração social no sec. XXI. Momento em que o rosto emerge como imagem da humanidade. Parto para esta reflexão de seu avesso: a ausência de uma face. O drama de 

mulheres paquistanesas que tiveram seus rostos desfigurados por ácido por seus companheiros _ uma prática cultural que agrava-se desde o ano de 1999. Me interessa 

problematizar a circulação, o debate e a solidariedade que essa incomoda imagem despertou nas redes sociais brasileiras, motivando fóruns, reportagens e a promoção de 

organizações não governamentais em sua defesa nas diversas partes do mundo. Pretendo entender de que forma a violência contra a expressão mais visível da identidade 

social promove uma comoção para além das fronteiras étnicas, raciais e culturais, instaurando a ideia de humanidade (ANCHIETA, 2013, p. 1).  
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A pesquisa dedica-se a remontar a gênese moderna desse processo social de ampliação do reconhecimento da individualidade humana no 

Ocidente, concentrando-se na análise das imagens visuais, tidas aqui como armas simbólicas privilegiadas durante os imprevisíveis jogos por 

reconhecimento social. Dentre as imagens humanas elegi a imagem da mulher como estudo de caso, por ser ela uma representação emblemática 

do processo de individualização e humanização crescentes. Ela é a primeira a entrar na modernidade, antes mesmo do que os homens. Foi seu lugar 

social ambíguo e simultaneamente “modernizante”, o que me atraia a compreender essa imagem.  

Dentre elas, me concentrei naquelas que se universalizaram no Ocidente, via estereótipos. A Bruxa, a Índia Tupinambá Canibal, Maria, 

Maria Madalena e as Stars Hollywoodianas. E, dentre essas, aquelas que receberam o maior número de citações e cópias _ indicando o seu 

ecoamento social. Imagens que elucidam o processo de individualização da imagem e a transição de estereotipias ora estigmatizadoras, ora 

idealizadas da mulher que dão lugar ao longo do século XIX e XX às mulheres “encarnadas” _ com rostos individualizados e, agora, no XXI, aos 

retratos de milhares de mulheres possíveis nas Redes Sociais que gradualmente se apropriam de sua autoimagem_ decentralizando e 

desestabilizando as estereotipias. O que não significa que seja a autorrepresentação o marco de uma tomada tardia de poder das mulheres sobre as 

suas imagens_ como pressupõem algumas pesquisas da imagem da mulher10.  

Pois, se (algumas) artistas puderam se autorrepresentar e produzir imagens apenas a partir do século XVII, isso não significa que antes as 

mulheres já não usassem as imagens a seu favor. Na pesquisa demonstraremos que as supostas bruxas adquirem poder em suas comunidades através 

da composição de sua suposta sobre-subumanidade, desafiando a ordem vigente ao subverter os papéis tidos como femininos. Nas imagens as 

Tupinambás do sec. XVI não só se deleitam com seus prisioneiros, como os comem ao final. E mesmo quando as mulheres pobres parecem ser 

                                                
10 Por exemplo, a historiadora francesa Anne Higonnet, defende que “com exceção de algumas privilegiadas, poucas mulheres tinham praticada o autorretrato. Agora as mulheres 

tinham começado não só a produzir imagens de si próprias como a questionar as imagens que delas tinham sido feitas”10. Como se a autorrepresentação significasse, enfim, uma 

tomada de poder da mulher e a origem de sua reflexividade. Contrariamente essa perspectiva demonstro que as mulheres participaram ativamente do jogo social de construção 
de suas imagens ao longo da História. 
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empurradas a marginalidade pela imagem de Maria, retomam o seu poder através mesmo da prostituição. As cortesãs são as primeiras a ter um 

retrato público realizado por grandes pintores da época_ representação restrita até então aos papas, nobres e grandes poetas. São as primeiras a 

experimentar a ascensão social _ mobilidade que nem sequer os homens possuíam. E se, mais tarde, no sec. XVI, o objetivo era encarcerá-las no 

convento, as atraindo via imagem da possessa Maria Madalena, mais uma vez as mulheres usam as indisciplinas próprias da imagem a seu favor. 

Seguindo a imagem de Madalena, as freiras simulam possessões demoníacas mandando padres e desafetos para fogueira. No sec. XX, sua 

insubordinação se legitima e se associa as imagens das Stars Hollywoodianas. Elas dirigem, fumam e abordam os homens que querem. Para uma 

Star nada é sagrado, a não ser o seu desejo individual. Um processo que continua em curso e ganha propulsão através da mudança do estatuto e da 

imagem da mulher nas sociedades modernas e mesmo da necessidade de sua inserção como força produtiva. Elas passam, assim, a ter o direito de 

eleger o projeto biográfico como valor supremo, o que não significa imediatamente que se tenham emancipado11 ou se autonomizado _ na medida 

em que a “individualização revela-se como a forma mais avançada de socialização dependente do mercado, do direito e da educação”12.  

A presente pesquisa não parte, portanto, da premissa de que as mulheres foram a parte fraca ou oprimida dessa relação. Mais do que uma 

simples identificação de quem são os vilões/as vilãs e as vítimas, estive atenta as contradições, ao que escapa ao controle e intenções dos atores e 

as ambiguidades próprias da representação da imagem da mulher _ uma alteridade que simultaneamente provoca atração e medo, no que denominei 

de “marginal atrativa”. Difícil dizer, ao fim, quem controla quem, mesmo porque as imagens, animadas pelas relações sociais, escapam muitas 

                                                
11 “Muitos associam individualização com individuação (formação da personalidade, emancipação). Isto pode ser correto. Mas talvez também o seu contrário seja” (BECK, 

2010, p. 191). 

12 BECK, 2010, p. 194. 
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vezes das mãos de todos, adquirindo relativa autonomia. As imagens são um “fato social” nos termos de Durkheim13. Nesse sentido seria um 

equívoco pensar que existe uma arte de homens ou uma arte de mulheres e que um pode controlar o outro por meio do domínio dos meios de 

representação14. As imagens são resultado de uma longa e complexa espiral de interações que envolvem intenções e sentimentos diversos. Não se 

pode esquecer que os homens não só representavam a “mulher ideal”, mas também deram forma ao medo e a atração pelas insubordinações sociais 

protagonizadas por algumas mulheres, como as supostas bruxas, as cortesãs e mais tarde as Stars. As imagens nesse sentido testemunham e também 

produzem as contradições dessas redes entrelaçadas de contato.  

Observaremos nessa remontagem histórica que a imagem da mulher transita “de uma personagem a uma pessoa”15. Mas me pergunto: até 

que ponto presenciamos a ruptura com os estereótipos ou apenas presenciamos a criação de um novo tipo de estereotipia? Tiramos ou apenas 

                                                
13 Representações coletivas que escapam ao controle dos indivíduos isoladamente, adquirindo uma existência própria. O fato social, segundo o sociólogo seria composto por 

três características distintivas: a generalidade, exterioridade e coercitividade. Nesse sentido a sociedade para ele é um fato sui generis, afirmando “hoje em dia admite-se de 

boa vontade que os fatos da vida individual e coletiva são heterogêneos. Já não há sociólogo que negue a especificidade da Sociologia” (DURKHEIM, 1983, p. 78) 

14 Por exemplo, na visão de Michelle Perrot e do também historiador Georges Duby, (que organizam a coleção “História da Mulher”, 1990) a imagem da mulher é a história 

do olhar do homem sobre as mulheres. Chegando a dizer, na introdução que organiza a coleção, que “o que se vê aqui não é tanto a realidade das relações entre os sexos, mas a 

perspectiva do olhar masculino que preside a representação”14. No livro que publicam posteriormente dedicando-se apenas ao tema, (“Imagens da Mulher”, 1992) continuam 

reafirmando que “as mulheres não se representavam a si próprias, eram representadas”, tirando dessa constatação implicações deterministas, ao afirmar que “de maneira geral, 

as mulheres ficaram reduzidas a uma posição marginal”14. Perrot começa a usar desde então a ideia de silenciamento para pensar a História das mulheres, publicando mais tarde 

o livro “Mulheres, ou Silêncios da História” (2005). Contrariamente a essas perspectivas que compartilham a premissa da vitimização, demonstro que as mulheres participaram 

ativamente da construção de suas imagens ao longo da História. 

15 MAUSS, 2003, p. 397. 
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trocamos a máscara? Para pensar sobre a questão gosto da reflexão de Hanna Arendt que diz que só podemos escapar da aparência para a 

aparência16.  

Para testar a validade dessas indagações e saber o real alcance dessa humanização, realizei uma Sociogênese17 da Imagem ou, se preferirem, 

uma História Social da Imagem. Tento elucidar como se deu a gestação de formas estáveis amplamente reconhecíveis da mulher (ou de estereótipos) 

e sua mudança durante a modernidade, especialmente em direção ao retrato. Mais precisamente: Por que a despeito de tantas diferenças entre 

contextos e indivíduos as imagens da mulher tendem a uma feição comum no Ocidente? Por que essa feição sofre alterações de tempos a tempos? 

E como vincular essas mudanças na imagem da mulher com as disputas sociais por reconhecimento?  

 Para responder a essas preguntas foi importante seriá-las. Aproximá-las. Contrapô-las. Pois, se, de fato, as imagens de que trato são 

amplamente conhecidas, falta pensá-las em conjunto, na longa série que as relaciona e tensiona dentro do processo social em que são formadas e 

que elas em grande medida conformam. Esse “corpo a corpo” entre as imagens traz surpreendentes elucidações sociológicas, na medida em que 

a remontagem envolve não só uma relação entre as imagens, mas coloca entremeio outros fatores: os atores, grupos sociais e seus interesses, os 

processos históricos, as tecnologias de comunicação e as estruturas de sentimentos. Por essa razão, tais encaixes, desencaixes e mesmo 

contaminações e fusões são mais delicados do que um mero jogo de montar imagens em um grande quebra-cabeças. Exige sensibilidade histórica, 

                                                
16 ARENDT, 2010, p. 42. 

17 Nas palavras do sociólogo alemão Norbert Elias: “Algo vai decorrendo que, ao revelar-se se verifica não ter sido planejado nem requerido por nenhum indivíduo. No 

entanto, apareceu devido às intenções de muitos indivíduos. E isto, na verdade, representa todo o segredo da interpenetração social _ da sua obrigatoriedade e regularidade, da 

sua estrutura, da sua natureza processual e de seu desenvolvimento, isto é o segredo da sociogênese e das dinâmicas sociais” (ELIAS, 2011, p. 221). 
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social e humana para ver e pensar as imagens como parte de um movediço arranjo social. Pois são as interações, os sentimentos sociais e as disputas 

por visibilidade o que de fato ligam, acionam e sustentam (ou não) as imagens e mesmo lhes conferem autonomia.  

A imagem não é um meio de informação ou de representação de uma realidade social que a preceda _ como um duplo, ou reflexo. Nessa 

direção, “nem a psicologia do indivíduo criador, nem a determinação de uma relação simples entre o artista e a sociedade permitem resolver as 

dificuldades”18. Pois as imagens são elementos que participam ativamente do jogo social, na medida em que não só “testemunham cenas e ambientes 

mas, da mesma forma, idealizam valores, costumes e concepções de mundo e sociabilidade”19.  

Mais do que nos levar à compreensão entre o homem-natureza, a imagem abre a possibilidade de desvelar a relação homem-sociedade, 

sendo antes o “testemunho da civilização”. Por isso, a imagem não é nem expressiva, nem representativa, mas uma força ativa e social que deve 

ser estudada em si mesma. Visto que é “com o objeto figurativo e não com o real que se trava o diálogo e esse objeto é o produto não de um em-

si, mas de uma experiência móvel e necessariamente coletiva”20.  

A imagem é nesse sentido um “fato social”, que escapa a intenções particulares e mesmo ao controle do criador. O que torna a ideia de 

imagens feitas por homens e por mulheres um recorte impreciso. A imagem é desenhada no arranjo societário. Integra-o. O que significa dizer, no 

âmbito desta tese, que as imagens participam, sofrem e modificam essa estrutura da qual são parte integrante _ testemunhando as mudanças dentro 

mesmo do processo social. 

                                                
18 FRANCASTEL, 1965, p. 92.  

19 SCHWARCZ, 2012, p. 11.  

20 FRANCASTEL, 1965, p. 117. 
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É nesse sentido que me proponho, aqui, fazer uma Sociogênese da Imagem; que não significa uma remontagem contínua e teleológica. Mais 

do que uma linha, formam-se bordados sociais, entrelaçamentos, feitos de mútuas contaminações, continuidades, assimilações, hibridações e, por 

que não, parciais rupturas entre essas imagens e linguagens. Uma visão não evolutiva, mas sim processual, o que significa nas palavras do 

antropólogo italiano Massimo Canevacci pensar os “processos de transformação, determinados por disjunções parciais, tensões conflituais, 

coexistências sincréticas e fraturas compositivas”21. Um método que se faz ainda mais necessário quando se fala em visualidades indisciplinares, 

“estendendo-se na vida cotidiana em quase todas as populações do mundo, compenetrando os corpos mentais e junto cruzando gêneros, estilos, 

linguagens, produtos, identidades bem além das distinções disciplinares ou das dicotomias funcionais”22.  

Adotamos como pressuposto, nessa direção, que toda imagem é uma polimagem23. O que significa afirmar que uma imagem dialoga com 

outras em ordem e grandeza indefinida, na medida em que qualquer imagem, por mais originalidade que se arrogue, contém sempre a “citação” a 

outras imagens. Nas palavras do historiador de arte Ernest Gombrich, as imagens “falam entre si e concebem argumentos que lhe são próprios”24. 

Na medida em que a imagem está repleta de ecos e lembranças de outras imagens, “aos quais está vinculada no interior de uma esfera comum”25.  

Uma imagem nunca é o ponto zerov. A ela precedem: outras intenções, outros atores, outros cenários. E, quanto mais se acumulam ao longo 

do processo social, mais complexas e multifacetadas se tornam as possibilidades de sua conformação. Nesse sentido, se é um equívoco falar em 

                                                
21 CANEVACCI, 2009, p. 10-11. 

22 Ibid., p. 15.  

23 Este neologismo aqui proposto toma a etimologia com o prefixo poli que provém do grego polús, pollê, ú, numeroso, designando um número indefinido e elevado e também 

composição de uma variedade.  

24 SCHWARCZ, 2012, p. 12. 

25 BAKHTIN, 2000, p. 317.  
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imagens melhores ou piores da mulher com o passar do tempo, não o é, por outro lado, afirmar a maior e menor complexidade dos arranjos que se 

configuram (ou não) por meio desse estoque26 social de imagens. Acúmulo esse em grande medida responsável pela atual descentralização dos 

estereótipos através de mixagens inusitadas que apontam para uma customização crescente das identidades a partir de imagens do passado 

atualizadas e combinadas em um novo presente. Por isso, “quando uma nova forma aparece ela não anula a validade das antigas. Cada um de nós 

é múltiplo. Todos nós ainda somos, por algumas características, primitivos, homens da Idade Média e da Renascença e, por outras, alguns dentre 

nós são homens do futuro”27.  

Nesse sentido, voltar os olhos para a história da imagem da mulher não é limitar a mirada, mas abrir horizontes de compreensão. Nas belas 

palavras da socióloga Maria Arminda Arruda do Nascimento, “perceber a intromissão do passado em novas propostas não será um modo de captar 

direções futuras? Por isso, as análises centradas nas grandes durações não se constituem sempre em estudos menos profundos ou de menor 

significado histórico”28.  

Quanto às imagens presentes no trabalho, gostaria de enfatizar que quase a totalidade delas foram vistas e analisadas pessoalmente. O que 

demandou cinco viagens à Europa com duração média de 6 meses de pesquisa no exterior, em um total de 8 anos de pesquisa. Apesar de conhecer 

as reproduções dessas imagens através de livros e pela internet, foi de especial valor ter contato com o seu suporte original para entender seu sentido 

                                                
26 Para o canadense McLuhan “esta capacidade de armazenar é também um meio de transformar a experiência” (MCLUHAN, 1964, p. 79). “Na medida em que o 

acumulamos experiências nossas e dos outros – conhecidas pelos meios de comunicação_ nos tornamos mais aptos a agir porque ampliamos as nossas experiências. Nesse 

sentido os meios como extensões do homem servem para fornecer uma consciência e uma visão transformadora” (MCLUHAN, 1964, p. 80). 

27 FRANCASTEL, 1965, p. 13. 

28 ARRUDA, 1999, p. 214.  
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social. Visitei conventos, museus e bibliotecas na Itália, França, Espanha, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Turquia (Istambul) e Estados Unidos. Está 

a listagem completa no final da tese, junto à bibliografia.  

O meu desejo de ver as imagens originais intrigou, inclusive, alguns bibliotecários dos locais onde se encontravam as obras raras. O que 

aconteceu, por exemplo, nas bibliotecas da Alemanha e da Suíça. Os responsáveis queriam desestimular minha viagem justificando ser o 

deslocamento desnecessário, já que as obras estavam digitalizadas em seus sites. Todavia, não abdiquei da oportunidade de conhecer o material _ 

insistência que os sensibilizou, facilitando, desde então, meu acesso. Deixaram-me, inclusive, fotografar a visita. Queria ver o tamanho da imagem, 

onde estavam posicionadas nos livros e panfletos, sua cor, textura _ fatores importantes para entender como a forma poderia condicionar a função29 

social da imagem.  

Por mais que concorde com a premissa do antropólogo Franz Boas, de que “o olho que vê seja o órgão da tradição”30, me dei conta que 

percebi coisas “novas” no contato direto com as imagens. Novidades que emergiram sobretudo nas correlações entre as imagens e entre as imagens 

e a pesquisa documental. Em todas as análises há, por assim dizer, conexões inéditas. Por exemplo, demonstro a mútua contaminação entre as 

imagens das bruxas e das índias tupinambás canibais. No volume dedicado a Maria e Maria Madalena revelo os efeitos imprevistos gerados pela 

imagem da Virgem Maria ao empurrar as mulheres pobres a prostituição. Algumas serão as primeiras pessoas que não pertenciam a um estrato 

social elevado a terem um retrato público realizado por grandes artistas da época, ascendendo simbólica e economicamente. Por isso digo que são 

as primeiras a entrar na modernidade, antes mesmo de sua chegada. Irei também conectar as possessas dos conventos a imitação da imagem de 

Maria Madalena, passando de endiabradas a santas e, por fim, demonstro como se dá a formação do estereótipo personalizado e transgressivo das 

Stars de Hollwyood.  

                                                
29 No conselho do historiador de arte Gombrich, “nunca deve ser deixada de fora a função que se espera que uma imagem cumpra” (GOMBRICH, 2012, p. 7). 

30 BOAS, Franz. Anthropology and modern life. New York, Dove, 1986.  
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A relação da imagem com espaço era também importante para a minha imaginação histórica e sociológica31. Ir a cidade, perceber o entorno, 

foi importante para que pudesse reconstituir o cenário das relações sociais e, assim, compreendê-las com mais intensidade. Elegi dentre as 

impressões e informações coletadas diretamente aquelas que fossem importantes na compreensão da imagem. Por exemplo, indo em direção a 

cidade de Colmar na França, destaquei a permanecia do plantio de trigo, quando analisava o políptico da Crucificação de Cristo, em 1515, do artista 

Matthias Grunewald. Isso porque a pele da imagem de seu Cristo cita os efeitos do fungo do trigo que afligiu os moradores da região e que 

impactaram a encomenda do artista para o Mosteiro Antonino que funcionava como uma espécie de Hospital para curar tal doença de pele. 

Experiência visual que nos auxiliaria entender a original dramaticidade de seu Cristo.  

Também explorei na narrativa minhas próprias emoções e experiências no contato direto com essas imagens. Me deixei ser tomada por uma 

“suspensão involuntária da incredulidade” me entregando aos efeitos motivados por cada imagem. Na Igreja Santa Maria dela Vittoria, em Roma, 

diante da imagem do êxtase de Santa Teresa realizada por Gian Lorenzo Benini consegui imaginar a emoção de um fiel, tomado pelos efeitos 

cênicos e sonoros da imagem. Ou mesmo sentir a emoção da cortesã Veronica Franco, ao ver o seu retrato realizado por Tintoretto. Foi quando 

entendi a frase de Francastell de que “todos nós ainda somos, por algumas características, primitivos, homens da Idade Média e da Renascença e, 

por outras, alguns dentre nós são homens do futuro”32. Há uma rede comum que nos conecta e nos habilita a compreender as emoções sociais e 

humanas. Esse sequestro emocional ao contrário de me afastar da análise crítica me auxiliou a compreender os efeitos sociais e sensíveis suscitados 

pelas imagens, passando de uma perspectiva a outra. 

O contato direto com as imagens me fez por vezes mudar a rota de algumas análises que já haviam sido iniciadas tomando como referência 

a reprodução. Algumas foram parcial ou mesmo completamente alteradas. O mesmo se passou com as pinturas nos museus e igrejas. A olho nu 

                                                
31 “A imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e as relações entre ambas, dentro de uma sociedade” (MILLS, 1969, p. 12). 

32 FRANCASTEL, 1965, p. 13. 
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também me dei conta de detalhes que não pude perceber nas reproduções. Elementos diminutos e significativos que, por vezes, alteraram 

globalmente a interpretação sociológica do quadro.  

Em se tratando do método de pesquisa, vale enfatizar que foi forjado simultaneamente com a noção proposta de polimagem. O que implica, 

na prática, a análise de séries de imagens. Um método que apreende a singularidade do fenômeno sem recair na ideia de arquétipos universais ou 

em particulares de baixa validade explicativa. Porque, se as unidades não representam isoladamente o universal cultural, ele emerge, no entanto, 

nas séries que incluem essas unidades, descortinando as “conexões transculturais”33. As séries retiram a imagem do seu artificial isolamento, 

reconstituindo movimentos e interações que são mais próximos e adequados para uma compreensão das práticas sociais. Porque, em definitivo, 

nem os objetos, nem a natureza, nem os homens existem isoladamente. Mesmo porque o sentido de existência de cada um é imprescindivelmente 

ancorado e mediado por diversas relações sobredeterminadas. Não sem razão o estudo das sequências históricas e visuais tornou-se o método 

preferido de muitos pesquisadoresvi. Observaremos também os diálogos e hibridações entre imagens em diferentes suportes técnicos: a pintura, a 

escultura, a xilogravura e mais tarde a fotografia e o vídeo. Seria um fator limitador isolá-las, sob o risco de perder reveladoras relações entre 

imagens em meios distintos. Como bem nos alerta o antropólogo alemão Hans Belting em Antropologia da Imagem: “Na atualidade, numerosas 

teorias dos meios dão as imagens um papel secundário”, torna-se um subproduto das reflexões e não a questão em si. Não é tomada em primeiro 

plano, como uma mediação que pode, inclusive, criar relações sociais: as performances entre homens e mulheres, os sexos. Ou, “com miopia, se 

dedicam a um só meio técnico, como a fotografia ou o cinema. Uma teoria geral da imagem está ainda pendente”34. 

                                                
33 GINZBURG, 2007, p. 200; 204; 211. 

34 BELTING, 2007, p. 18.  



 

 

A sobre-subumanidade das bruxas: índias antropófagas 

     

No capítulo remonto a sociogênese das imagens das bruxas e das índias tupinambás canibais e 

as suas mútuas contaminações durante os séculos XV e XVI. Ambas são imagens compostas por 

fortes tintas ficcionais que lhes acabam por retirar a humanidade. Tornam-se sobre- subumanas 

produzindo um temor amalgamado por repulsa, atração, transgressão e pela tentativa do 

controle dos sentimentos. São, sobretudo, imagens detentoras de uma marginalidade atrativa. 

Na Europa as bruxas serão o estereótipo vigente para dar forma ao medo das inversões dos 

poderes entre homens e mulheres _ associando uma suposta desordem privada a uma desordem 

social ampliada. Nas Américas as índias tupinambás brasileiras ecoam esse temor com um 

misto de erotismo, exotismo e animalidade. Imagens que se encontram, desvelando um dos 

modus operandi da imagem: a contaminação, no caso mútua. Conheceremos o diálogo entre 

essas imagens que tanto atormentaram e enfeitiçaram os homens na transição da Idade Média 

para a Moderna e sua transformação nesse encontro.  

 

 

CAPÍTULO I 
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1.1 INTRODUÇÃO  

Pretendo neste capítulo remontar uma história social das imagens das bruxas e das índias tupinambás canibais brasileiras durante os séculos 

XV e XVI. Destacarei que _ a despeito do descentralizado processo que as forja _ essas imagens têm, como denominador comum, a construção da 

sobre- subumanidade das mulheres. Estão acima mas, simultaneamente, abaixo dos homens. Em uma ambígua oscilação de sentimentos que não 

vibrava em uma nota só. Não se trata de uma misoginia pura e simples, mas sobretudo de um mecanismo de marginalização do que fascina, do 

que não está sob o domínio. Não se pode explicá-las, controlá-las nem, sobretudo, ter controle sobre os sentimentos que elas provocam. Mulheres 

“diabolizadas” por agir contra uma ordem tida por natural _ na medida em que subvertem as funções e papéis representados por homens e mulheres.  

Inversões que produzem ao longo do processo um curioso mecanismo social que passa a associar a desordem de ordem privada a uma 

desordem social ampliada. A peste, a fome, a violência, a guerra encontram uma culpada, a mulher que não atende às normas sociais “naturais” 

definidas por Deus (e pelos homens). Elas pagariam com a vida, junto aos judeus e leprosos, como responsáveis pelos males humanos e pelas 

tragédias naturais _ no que será um dos mais impactantes holocaustosi não quantificados da História. As imagens da bruxa e da Índia canibal não 

podem nesse sentido ser tomadas ligeiramente, como curiosas histórias suavizadas em desenhos animados e em romances literários. Voltar o olhar 

a elas é também compreender de que maneira alguns grupos conseguem afixar em outras estereotipias sociais1 que os qualificam como humanos 

de menor valor e/ou de alta periculosidade para a ordem social, responsabilizando-os por fenômenos que escapam à compreensão. Um mecanismo 

que apesar de perder força reproduz-se, ainda hoje, em novas imagens legitimando a estigmatização social e os crimes (reais e morais).  

                                                
1 No que Norbert Elias chamou de sociodinâmica da estigmatização: “As condições em que um grupo consegue lançar um estigma sobre o outro” (...) ou ainda “Que 

recursos de poder lhe permite afirmar sua superioridade e lançar um estigma sobre os outros?” (ELIAS, 2000, p. 21-3).  
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O que não significa, por outro lado, que as mulheres tenham sido vítimas passivas dos estereótipos. Muitas fizeram uso dessas imagens a 

seu favor. O poder sobrenatural que rogavam possuir em suas comunidades lhes conferia um prestígio que chegava a ser superior ao dos clérigos. 

O mesmo se passa, mais tarde no séc. XVII, com as freiras supostamente possuídas que, durante os espetaculares exorcismos, delatam e chegam a 

levar para a fogueira muitos padres. Algumas se tornaram “celebridades”, conseguindo passar da possessão à santidade (seguindo a imagem de 

Maria Madalena). Por isso, não é meu objetivo realizar uma identificação simplória de vítimas e vilões nesta complexa e instável sociogênese da 

imagem da mulher. Mas demonstrar como as imagens são armas simbólicas privilegiadas durante os imprevisíveis jogos por reconhecimento 

social. Uma arma que passa de uma mão a outra _ ou mesmo escapa a todas elas, adquirindo relativa autonomia.  

Uma segunda intenção do trabalho está na demonstração de como as imagens das índias tupinambás canibais _ que circularam intensamente 

após a descoberta do novo mundo _ impactaram os europeus a ponto de remodelar a imagem já estabilizada das bruxas na Europa. Defendo, nesse 

sentido, que as imagens das índias não foram somente “colonizadas” pelo olhar demonológico das bruxas europeias, na medida em que elas também 

protagonizaram e introduziram novos elementos visuais e morais na composição das bruxas. O caldeirão; o infanticídio canibal /ou a antropofagia; 

a nudez; a dança em forma de roda; o grupo de mulheres são elementos que as tupinambás ora inauguram, ora despertam na iconografia europeia. 

Uma defesa que não minimiza o fato de que as bruxas emprestam um olhar demonológico na compreensão dos hábitos e da cultura tupinambá ii. 

Por essa razão, não cabe aqui falar de influência como uma via única e estável. O melhor seria dizer que o encontro das imagens temíveis da mulher 

nas América e na Europa instaura mútuas contaminações de elementos desumanizantes. Forjadas em um verdadeiro caldeirão cultural, essas 

imagens unem o sob- subumano das tupinambás e das bruxas no ambivalente imaginário social europeu do século XVI.  
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A decisão de eleger as imagens das bruxas e das índias tupinambás para iniciar a gênese da imagem da mulher no Ocidente se dá pela 

capacidade que tanto as imagens das bruxas e das índias antropófagas possuem de concentrar o erótico, o exótico e o temor, abrindo um amplo 

diálogo com as imagens da mulher que as antecedem e precedem. Assim, em vez de excluir as imagens da antiguidade clássica, elas dialogam e 

se apropriam do seu imaginário iconográfico. O que possibilita ir e vir, desvelando o inevitável anacronismo da análise de imagens.  

A análise deste capítulo se concentra na Europa e na América (Brasil) dos séculos XV e XVI. Período em que os europeus foram assolados 

pela Peste Negra, pelo medo da cólera divina, da morte, do fim do mundo, do pecado. E pela descoberta de “novos mundos”: povos, culturas, 

animais, frutas, paisagens, vegetações. Acionavam a excitação, a curiosidade e os medos reais e imaginários. Notícias e novidades que ganham 

intensa circulação após a invenção da prensa de Gutemberg em 1450. Tabloides, folhas volantes, livros, xilogravuras, imagens são impressas, 

repetidas, copiadas, distribuídas, inaugurando uma imprensa sensacional e popular. Notícias e livros são lidos em voz alta em público, e suas 

ilustrações passadas de mão em mão em uma sociedade ainda oral, onde a imagem tinha acrescido poderiii. As bruxas parecem proliferar, e as 

índias antropófagas americanas se tornam populares a partir de 1557 nas mais de 70 edições dos livros ilustrados do alemão Hans Staden que 

circulam em quase toda a Europa.  

Para realizar este capítulo combinei uma extensa (e fascinante) pesquisa bibliográfica que passa de Robert Mandrou a Carlos Ginzburg, 

somado ao privilégio de realizar cinco viagens para a Europa para conhecer diretamente as imagens e obras originais. Fui para a Alemanha e Suíça 

conhecer os primeiros livros e manuscritos que circularam na Europa sobre as bruxas. Boa parte do acervo está na Biblioteca de Munique, onde 

pude ver as primeiras edições no Martelo das Bruxas, além dos livros de demonologia de Molitor’s, Deguieville e Hans Vintler’s no departamento 

de obras raras.  

Na Biblioteca encontra-se também a primeira carta impressa e ilustrada de Colombo relatando sua viagem às índias (América), datada de 

1493. Confesso ter sentido uma emoção especial ao conhecer a pequena obra que inaugura a narrativa visual da América. Conheci também a 
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Crônica do Mundo, de 1493, livro que contém uma das primeiras imagens das índias tupinambás. Em seguida viajei à Suíça para conhecer e analisar 

a mais extensa coleção de panfletos noticiosos que circularam na Europa durante os séculos XV-XVIII: a coleção wickiana2 _ atualmente na 

Biblioteca Nacional de Zurique. Tive acesso aos mil novecentos e vinte e cinco (1.925) panfletos e volantes colecionados pelo pastor alemão 

Johann Jacob Wick (1522-1588). Neles pude me dar conta do pathos fantástico da mentalidade dos homens e mulheres do período ao ver as 

imagens espetaculares de monstros recém-descobertos, fatos tidos como extraordinários, bruxas e índias canibais. Uma repetição temática que me 

auxiliou a compreender a formação do estereótipo feminino diabólico. 

As pinturas de Cranach, Hans Baldung Grien e Durer me demandaram viagens a Colmar (França), Espanha, Itália e Alemanha. Momento 

em que fui beneficiada por uma exposição no museu do Prado intitulada “La Belleza encarcerada: De Fra Angélico a Fortuny” em 2013, em que 

os curadores reuniram um acervo especialmente importante para a pesquisa. Dentre as imagens da exposição, a imagem de Adão e Eva de Durer, 

seu autorretrato, além de imagens de Hans Baldung Grien e Goya e uma série de Vanitas.  

Na Universidade de São Paulo (USP) uma grata surpresa: um exemplar da edição de 1557 de Hans Staden Duas Viagens ao Brasil3 está 

na Biblioteca Brasiliana. Manuseado com luvas, o encontro com a primeira edição da obra foi outro momento emocionante durante a pesquisa. 

Especialmente por encontrar a obra no Brasil, depois de a ter procurado na Alemanha. Lá o exemplar havia sido perdido após o bombardeio da 

Biblioteca durante a Segunda Guerra Mundial. Quando me dava por vencida na busca do exemplar, tive uma grata surpresa bem debaixo do meu 

                                                
2 Coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Disponível em: http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-

sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de 

3 Original da primeira edição da obra disponível na Biblioteca Brasiliana, USP. O exemplar que encontrava-se na Biblioteca Estadual da Baviera, Munique foi perdido durante 

o bombardeio a biblioteca durante a Segunda Guerra Mundial.  
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nariz: um exemplar em minha casa, na USP. Depois de negociar a visita (já que o exemplar não está disponível ao público), expliquei minha 

peregrinação atrás do exemplar e consegui sensibilizar os responsáveis da biblioteca para, enfim, conhecê-la.  

A seguir, apresento os resultados dessa pesquisa.  
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1.2 EM SÍNTESE: A BRUXA  

 

A feiticeira aos poucos se torna uma bruxa na Europa. Da aceitação à condenação socialiv: uma passagem que altera gradualmente o peso 

do olhar e da tolerância coletiva às práticas tidas como mágicas. Parteiras, benzedeiras, curandeiras eram personagens sociais comuns no meio 

rural4 durante os séculos XIV, XV e XVI (e ainda hoje são). No entanto, suas práticas, o poder e o respeito que adquiriam em suas comunidades 

tornam-se um entrave ao monopólio da Igreja Católica no exercício religioso e uma afronta à mediação divina _ realizada exclusivamente por 

homens.  

Fundadoras de uma medicina às avessas, são as primeiras a desvendar a lógica de que o veneno se torna também o antídoto para as doenças. 

Pois “ninguém então pensava que, aplicados exteriormente, ou tomados em dose muito pequena, os venenos são remédios”. O mesmo se passava 

com “as plantas que se confundiam sob o nome ervas das bruxas que pareciam executores de morte”5. Foram também as primeiras a dissecar 

cadáveres na tentativa de conhecer o corpo humano. O roubo de corpos no cemitério foi tido como a comprovação de seu caráter malévolo e de 

seu contato com o mundo dos mortos, quando em realidade davam os primeiros passos na descoberta do misterioso corpo humano. Ações que 

pareciam confirmar uma imagem social que aos poucos se afigura.  

                                                
4 “A feitiçaria herdada dos séculos medievais é mais rural que urbana: a reputação de feiticeira se adquire nesta atmosfera de temores incessantes que constitui o cenário 

permanente da sensibilidade camponesa” (MANDROU, 1979, p. 79).  

5 MICHELET, 2003, p. 99. 
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 Temidas, mas imensamente procuradas, as mulheres “feiticeiras” foram as médicas dos pobres em um contexto em que a Europa carecia 

de profissionais da saúde em todas as partes. O historiador francês Jules Micheletv atribui às feiticeiras a diminuição da lepra, da epilepsia e da 

sífilis com o emprego que realizaram das plantas da família solonáceas. Homens médicos eram um privilégio de reis e nobres, ainda que sua 

formação deixasse a desejar: “A medicina do séc. XIV não era uma ciência sustentada na sintomatologia e na anatomia, mas nos conhecimentos 

clássicos de Hipócrates e Galeano, somados a concepções físicas, astrológicas e até éticas”6. Mas o doce-amargo mistério da feiticeira não se limita 

à medicina, expande-se e potencializa-se em um leque de sentimentos e esperanças humanasvi. Despertam a ambição, na promessa de riqueza, e 

prosperidade do campo e saúde dos animais. Paixões. E consolo às dores da alma, no contato com as sombras amadasvii.  

Momento em que a Peste Negra tanto impulsionará o protagonismo social das feiticeiras como precipitará sua perseguição. O poeta 

florentino Giovanno Bocaccio, em sua série de novelas conhecidas como “Decamerão”,viii realizadas entre 1348 a 1353, recria ficcionalmente uma 

imagem viva e angustiante desses anos. Descreve as deformações provocados por inchaços na virilha e axilas “do tamanho de uma maçã vulgar”ix 

e das manchas negras. No entanto, é a anomia social7 que o impressiona mais: “As visitas entre parentes, quando aconteciam, eram raras e feitas 

de longe. O desastre pusera tanto horror no coração dos homens e das mulheres que o irmão abandonava o irmão, o tio ao sobrinho, muitas vezes 

a mulher o marido. E até _ o que é ainda mais forte e mais quase inacreditável _ os pais e as mães evitarem ir ver e auxiliar os filhos, como se esses 

já não lhe pertencessem”8.  

                                                
6 NEPOMUCENO, 2008, p. 103. 

7 No sentido de um “estado de não-regulamentação” ou de anarquia (DURKHEIM, DT, 2010: VII).  

8 BOCACCIO, 2005, p. 18. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1348
http://pt.wikipedia.org/wiki/1353
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O ambiente de desespero e incertezas tornava as feiticeiras uma alternativa de salvaçãox. Seu poder crescia assim à medida que o desespero 

das pessoas aumentava, sobrepondo-se, inclusive, a barreiras de estrato social: “Ela reinava na aldeia. Mas, o castelo vem até ela (...) é o prazer 

rude e profundo, de rebaixar a grande dama e talvez de se vingar-se dela, o prazer de devolver ao senhor o que ele faz aos seus vassalos”. Pois se 

ela muitas vezes “praticou o bem, também fez muito mal. Não há grande poder que não abuse”9.  

Elas passam a ser claramente percebidas como um entrave para a autoridade salvacionista da Igreja nas comunidades rurais pobres e mesmo 

entre boa parte dos membros da aristocracia. A separação entre a magia e a religião se torna uma questão-chave para a Igreja combater as “hereges” 

que passam a ser responsabilizados pelas mortes. A ausência de uma explicação para a doença conduzia a responsabilidade a um castigo divino. A 

doença torna-se uma metáforaxi, um indício de um mal moral.  

Uma distinção que tem como pano de fundo a crescente centralização de poder da Igreja romana, que dependia da “extinção da feiticeira, 

declarando, no séc. XIV, que se a mulher ousa curar é feiticeira e deve morrer”10. Fato que se institucionaliza quando o papaxii João XXII autoriza 

a perseguição à feitiçaria em 1326. A importância de sua decisão reverbera por toda a Europa, em um contínuo que não se restringia à esfera 

religiosa, mas também à legal. Na França o juiz Pierre de Lancre, funcionário do Conselho da Corte de Henrique IV, reforça a autoridade da Igreja 

e a legitimidade da separação das duas esferas, quando afirma: “A Santa Escritura diz claramente em uma infinidade de lugares que existem magia 

e o sortilégio, e os mágicos e os feiticeiros”11.  

                                                
9 MICHELET, 2003, p. 110-105. 

10 Ibid., p. 23.  

11 LANCRE (apud MANDROU, 1979, p. 73).  
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Seria, então, um exagero defender que a imagem da feiticeira seja um caminho para desvelar a disputa por autoridade e reconhecimento 

social que se travou do séc. XIV ao XVII?! Entre o sobrenatural (que poderia ser aceito) e o que não? O homem (feito à imagem de Deus) e a 

mulher (pactuada com o Diabo)?  

A classificação e a separação do que era do domínio da magia (Diabo) e do que era cristão (Deus) se tornava o foco dos debates ilustrados 

transcendendo os limites das catedrais. Esparrama-se pela cultura e pela arte. Em toda a Europa poemas e hinos são cantados para delimitar os 

princípios e virtudes da conduta cristã. A estratégia dos artistas era em geral baseada na criação de pares de oposição: o estabelecido como ideal 

de um lado e o condenável de outroxiii. Deus e o Diabo.  

Momento em que se processa de maneira irregular a imagem visual da bruxa. Que a despeito de suas oscilações preserva desde o princípio 

uma regularidade, qual seja? As inversões das funções das atividades tidas como próprias de mulheres. Se eram elas as responsáveis por preparar 

o alimento gerador de vida; agora produzem venenos, para provocar mortes. As parteiras que auxiliavam o nascimento agora produzem abortos e 

a impotência masculina. As benzedeiras de animais e plantas agora produzem a morte das criações e estragam os cultivos provocando tempestades. 

A vassoura que era um utensílio ligado aos afazeres doméstico passa a servir como veículo para fugir da casa, para transgredir as obrigações do 

casamento, tornando-se o mais significativo símbolo de sua sexualidade desenfreada. A imagem da bruxa é a imagem da transgressão dos papéis 

sociais. Tida por isso como fora da ordem: sobrenatural. Uma desordem de papéis entre homens e mulheres que gradualmente justificará a 

desordem social.  

Mescla-se a tradição oral rural com uma intensa produção de conhecimento livresco e ilustrações pedagógicas que dão vida e forma ao 

estereótipo da feiticeira. Imagem que ganha propulsão à medida que também se amplia a curiosidade demoníaca _ embalando assim as perseguições 

morais às mulheres. Selecionei para análise três livros/ilustrações que terão significativa importância para a gênese do estereótipo da feiticeira-

bruxa. São eles: A peregrinação da Vida Humana (1355); As flores da Virtude” (1486) e De Lamiis (1489). As duas últimas obras foram 
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analisadas pessoalmente em agosto de 2013, os exemplares estão no departamento de manuscritos e livros raros da Biblioteca Estadual da Baviera, 

Munique (Alemanha). Um fator, no entanto, impede de aprofundá-las: o anonimato da maioria dos artistas que realizaram os desenhos e as 

xilogravurasxiv das obras. Fato comum no período em que os artistas eram considerados trabalhadores menoresxv. Apenas os autores dessas obras 

são reconhecidos: o monge e poeta francês Guillaume de Deguieville; o poeta alemão Hans Vintler’s e o alemão e jurista Ulrich Molitor’s. Suas 

trajetórias, experiências afetivas e inserções institucionais podem nos auxiliar a compreender as imagens que dialogam com as suas narrativas.  

 

1.2.1 As feiticeiras peregrinas de Guillaume de Deguieville 

 

Guillaume nasceu e viveu em uma comunidade rural francesa, Deguieville, que empresta a identificação de seu sobrenome. O 

garoto, que se torna mais tarde monge, provavelmente se habituou a ver mulheres benzendo animais, ajudando nos partos e produzindo remédios 

com ervas locais em sua comunidade. Práticas que são ressignificadas negativamente na vida adulta por Guillaume com sua inserção institucional 

na Igreja Católica, como podemos observar em suas obras.  

A Trilogia que publica em 1355 é uma das primeiras obras a ilustrar a “feiticeira” e pode nos dar as pistas dessa mudança de perspectiva. 

Intitulada “Peregrinações: da Alma, de Jesus e da Vida Humana”, a coleção tinha como objetivo responder qual o papel do sujeito diante das 

tentações oferecidas pelo Diabo durante o percurso da vida. A obra é de tal forma aceita na Europa do séc. XIV que várias edições são reproduzidas 

e sua fama perdura até o séc. XVI, sendo, ainda hoje, sua influência tema de estudos e debates na Françaxvi. Livros que forjam, em grande medida, 
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a própria metáfora do peregrino como representativa das provações do caminho de superação dos pecados em busca da redenção. Um caminho 

tortuoso que é simultaneamente o inferno humano na terra e sua condição para a entrada no paraíso12.  

Uma metáfora que ganha forma visual. Nela temos um homem que atravessa o campo a pé em busca de um sentido transcendente da vida. 

Uma caminhada repleta de percalços. Sendo, o maior deles, o encontro com um animal temível: a mulher. Corajosa, a sós, a mulher chamada de 

“feiticeira” surpreende e captura o peregrino pelo 

pé com uma espécie de bengala invertida. Ele é a 

caça. Ela: a caçadora. Em uma inversão de papéis 

entre quem é supostamente indefeso e quem deveria 

ser violento. Uma mulher astuta capaz de fazer 

muitas vítimas, como indica o cesto que equilibra 

na cabeça. Nele os pés e mãos de suas vítimas e 

também ervas serão destinados aos sortilégios. Nas 

duas imagens das edições (1355, 1511), o dramático 

encontro acontece em um cenário campestre. 

Espaço onde se dá boa parte a experiência social do 

autor da obra. 

                                                
12 “O mundo em que o cristão peregrina nesta vida é, ao mesmo tempo, um obstáculo e uma condição para a salvação” (DUMONT, 1985, p. 49).  
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Outra xilogravura de uma edição posterior, de 1426, insere novos personagens e vínculos: as mulheres e sua proximidade com o Diabo. 

Vemos, como espectadores que testemunham uma ação 

suspeita, quatro mulheres reunidas e um homem negro com 

formas animalescas e chifres. Aos poucos entendemos o que se 

passa pela sequência da narrativa visual. A começar pela jovem 

vestida luxuosamente, possivelmente uma senhora feudal que 

entrega uma criança a outra mulher. Esta, mais próxima ao 

Diabo, parece ter com ele relação privilegiada. Gira o rosto em 

direção a ele, sugerindo que lhe passará a oferenda.  

A superstição sobre a prática do infanticídio ritual pode 

estar vinculada ao mito popular de que a gravidez fora do 

casamento era uma gestação que acontecia durante os sabás 

diabólicos. Há um indício dessa crença em um trecho do 

processo de 1654 no Conselho de Estado de Paris, em que se acusa a francesa Madeleine Bavent de bruxaria: “(...) culpada de ter estado no sabá e 

assembleia de feiticeiros e mágicos por várias e diversas vezes, de ter obedecido aos diabos...de ter vergonhosamente prostituído seu corpo com os 

diabos, os feiticeiros e outras pessoas da copulação com os quais ficou grávida várias vezes”. Em seguida, o destino trágico dos filhos é descrito. 

Madeleine é acusada “de ter sacrificado seus filhos no sabá e utilizado suas cinzas para compor feitiços destinados a causar impotência, curar 
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diversas doenças e etc...”13. A ideia da “oferta” sacrificial do filho ao Diabo torna-se gradualmente um tema frequente no século XV e XVI _ 

revelando a vivacidade social da crença. Sendo esta uma das primeiras imagens da série que se segue. 

Ainda na cena, vemos outras duas mulheres cozinhando. Estão vestidas de forma similar 

à mulher próxima ao Diabo. O traje conhecido como cotte14 e a touca pontiaguda dobrada para a 

frente eram usados pelas camponesas no século XV na França. Um vestido simples de manga 

comprida, enfeitado apenas nos punhos e na barra e amarrado abaixo da cintura por uma corda.  

Vestimenta que funcionava como demarcação social. Já que as senhoras feudais e as 

nobres usavam um traje distinto, como podemos ver na comparação entre as três camponesas e a 

jovem que carrega o filho. A mãe usa 

dois coques laterais, feitos de rolo de 

tecido almofadados e em geral 

enfeitados com pérolas. O vestido é feito de tecidos finos e possui cintura mais alta, logo 

abaixo do busto. As nobres, usavam também um estruturado e pontiagudo chapéu, como 

símbolos de distinção social.  

Nossa atenção a essas vestimentas não é gratuita. Já que o chapéu da bruxa e suas 

roupas são, por muito tempo, associados aos vestidos das camponesas francesas e ao 

                                                
13 MANDROU, 1979, p. 185. 

14 LEVENTON, 2013, p. 68-9. Ilustrações que integram a obra: História ilustrada do Vestuário. São Paulo: Publifolha, 2013.  
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chapéu das nobres do séc. XV, mantendo-se como referência até os dias de hoje. O que comprova, de certa forma, o ecoamento das imagens da 

obra do monge francês no imaginário europeu.  

Outro legado importante da obra de Guillaume está na sequência da ação ritual das camponesas. Abaixadas ao redor de uma pequena panela, 

uma delas coa um pó, enquanto a outra mexe a vasilha com uma longa colher de pau. Representam, sobretudo, uma segunda função social 

“invertida” associada à mulher. Cozinham não mais para alimentar e proteger os homens da casa, mas preparam os feitiços para envenenar ou 

mesmo enfeitiçar as vítimas. Desde então a imagem de uma mulher carregando uma pequena vasilha (associada a uma poção mágica/veneno) 

passa a ser uma tópica inseparável da representação da bruxa.  

Apesar da significativa e original contribuição da obra de Guillaume para a formação da imagem da feiticeira, é importante pontuar que 

nem a imagem nem o imaginário das práticas ligadas às feiticeiras se haviam consolidado em um estereótipo familiar na primeira metade do século 

XV. Uma visualidade que ainda era um campo aberto de referências tanto iconográficas quanto sociais. Resultado de boatos provindos de todos os 

lados, de forma confusa, incipiente e fantasiosa. O que abria espaço para uma contribuição particular/autoral de cada artista na representação da 

feiticeira.  

Uma instabilidade visual que não nos impede de observar nas imagens da obra de Guillaume de Deguieville _ reproduzida em diferentes 

edições nos séculos XIV, XV e XVI _ a gênese de três importantes inversões dos papéis tidos como femininos na formação da feiticeira: a anticaça 

(é ela que captura o homem); a antimaternidade (o infanticídio sacrificial) e a antiprotetora do lar (não alimenta, envenena).  
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1.2.2 A proliferação das bruxas em Hans Vintler’s  

 

 Se na obra de Guillaume as imagens das feiticeiras são escassas e insuficientes para a formação do imaginário desse estereótipo social, o 

mesmo não se dá na obra do poeta alemão Hans Vintler’s, que escreve o livro “As Flores da Virtude”,15 publicado em 1486 e popular na Alemanha. 

Apesar de a obra não ser consagrada à compreensão exclusiva das feiticeiras, o autor dedica 31 imagens a elas, do total de 151 imagens que ilustram 

o livro. Trata-se da maior produção de imagens sobre as feiticeiras feitas desde então. Imagens realizadas por um artista desconhecido.  

Hans Vintler’s provinha de uma família rural enriquecida do norte da Itália, a comuna de Vintl, em Pustertal, e passa a ter acesso à vizinha 

nobreza austríaca recebendo o título de cavaleiro em 1415. Seus poemas pedagógicos mais do que se ater a virtudes, destacavam os vícios, 

especialmente da nobreza na qual acabava de inserir-se. Notadamente escandalizado com o comportamento sexual das mulheres, Vintler’s conduz 

pela narrativa as ilustrações do temor em relação a elas _ em uma curiosa aproximação entre as crenças e práticas rurais e o comportamento das 

nobres austríacas.  

Imponente, o pesado e grande livro, com cerca de 40 cm e mais de 300 páginas, tem capa de couro marrom desenhada com rendilhas e 

arabescos nas laterais, ao gosto do público a que destinava moralizar. Com letras grandes e texto centralizado, há especial destaque para as imagens 

que ocupam meia página.  

                                                
15 Obra rara com título original “Das buroch der tugend” (1486), analisada pessoalmente em agosto de 2013. Um exemplar encontra-se na Biblioteca Estadual da Baviera, 

Munique. Disponível em <http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F~db%2Fmets%2Fbsb00032399_mets.xml>. O 

livro é resultado da tradução de alguns poemas do Dominicano Tommaso Gozzardini escritos em 1320 e reúne trechos antigos e originais do poeta alemão em 10 mil versos. 

 

http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F~db%2Fmets%2Fbsb00032399_mets.xml
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 Numa das imagens, uma mulher castra um homem sorrateiramente com as próprias mãos enquanto ele dorme. Em sua cesta, dois pênis 

revelam que já havia feito outras vítimas. Na imagem seguinte, temos uma jovem bem vestida e de cabelos 

presos por um tecido. Ela também retira delicadamente com as mãos o órgão de um homem morto por 

enforcamento.  

O mito do “desaparecimento do pênis”xvii confere à impotência masculina uma explicação e uma 

causa: a feiticeira. A bela mulher que seduz, que encanta e mata o homem simbolicamente, tornando-o 

privado de exercer a masculinidade. Segundo o historiador Robert Mandrou, tratava-se de um dos 

sortilégios mais recorrentes, que tinha como objetivo impedir a consumação de algum casamento. Em geral, 

a autora havia sofrido algum tipo de desilusão amorosa e acreditava que por meio da suposta magia vingar-

se-ia do homem que a abandonou. Em um processo contra uma dessas feiticeiras, o juiz relata o caso de 

“uma jovem que ficou magoada porque aquele que a frequentava constantemente, havia a 

deixado para desposar um outra que ela considerava menos do que ela, quer de qualidade, quer 

de beleza (...) enfim, com ciúmes deste (...) ela se informa sobre os meios de realizar o feitiço 

de impotência”16.  

A preocupação obsessiva do sortilégio da impotência reverbera em vários ambientes 

sociais. Durante uma missa de casamento em Riom (França) no séc. XV, o padre proíbe em 

discurso a presença de feiticeiras que atentem contra o casal, excomungando-os publicamente. 

                                                
16 MANDROU, 1979: 68. 
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Em seu discurso, publicado posteriormente como proclama, ameaça: “Nós denunciamos como excomungados de fato aqueles ou aquelas que por 

encantamentos e feitiço de impotência ou outras formas pretendam impedir a consumação do casamento entre essas duas pessoas que estão aqui 

presentes e lhes ordenamos que se retirem desta companhia”17.  

Acreditava-se que, após “roubado”, o pênis poderia também ser usado na realização de feitiços destinados a provocar uma nova paixão 

amorosa. Tal ideia seguia a crença da época de atração pela semelhança ou repulsa por oposição (similis similibus curantur, contraria contrariis 

curantur18). Supunha-se que produzir feitiços com órgãos sexuais (em geral com testículos e vulvas de animais) poderia estimular o prazer, a 

atração sexual e a fecundidade. O uso de plantas e frutos que lembrassem os órgãos genitais humanos ou mesmo o uso do sangue menstrual e 

esperma masculino também faziam parte do repertório das feiticeiras.  

Em confissão, a brasileira acusada de bruxaria Maria Joana, qualificada como “solteira”, descreve um de seus sortilégios amorosos durante 

processo inquisitorial português, confirmando que “(...) tinha muita virtude lavar-se uma mulher nas mesmas partes pudendas, nas solas dos pés e 

nos subacos dos braços com água e raspar depois, as solas dos pés com uma faca e lançar essa água em um pilão para se dar no outro dia disfarçada 

em alguma bebida” ao pretendente19. 

 

                                                
17 Ibid., p. 69.  

18 MACEDO, 2011 

19 SOUZA, 2009, p. 315 e 316.  
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Mas o poder das feiticeiras não se restringia a interferências na vida amorosa. Elas 

seriam consideradas capazes de alterar a natureza especialmente produzindo tempestades, 

devastando plantações e controlando os animais que atacavam as criações nas comunidades 

ruraisxviii. Feitos que impressionavam as pessoas da época _ já que o suposto controle da 

Natureza implicava em sua sobrevivência.  

  

  

Se antes a feiticeira era bem 

vinda nas comunidades e sua função social, especialmente em benzer animais e produzir a 

chuva, foi tolerada pela Igreja, isso muda no final da Idade Média20. Numa imagem na obra 

de Vintler’s, podemos perceber tal mudança de mentalidade. Nela há uma curiosa 

associação entre a mulher que benze animais e um homem que convalesce na cama ao lado 

de padres que rezam e sofrem junto ao corpo. Gradualmente, todo tipo de desordem física 

(especialmente doenças) e desordens temporais (enchentes, tempestades, incêndios etc.) 

passam a ser atribuídas ao uso da magia pelas feiticeiras.  

                                                
20 Em Portugal, em 1499, determinou-se que “os feiticeiros, os benzedoures fossem ferrados com um F em ambas as faces”, a pena do ferro foi posteriormente suspensa e 
substituída por açoites e multa de mil-réis, provavelmente pela insistência dos camponeses em desvincula-se de tais práticas (SOUZA, 2009).  
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Curioso notar que nas imagens as mulheres estendem a mão direita unindo dois 

dedos para ordenar os feitiços _ em um ato que lembra o ritual dos padres católicos. Na 

imagem ao lado, ela abaixa-se e une as mãos como quem rezaxix. Em um sincretismo entre 

religião, magia, Deus e o Diabo. Era comum que as mulheres repetissem gestos e frases 

típicas dos rituais de consagração católica somando-os a rituais e crenças da cultura popular.  

A proximidade com a natureza, a observação do tempo para as colheitas e com os 

animais domésticos e de criação misturavam-se a uma visão mágica do mundo atravessada 

pelo fascínio com a incompreensão com os rituais católicos, a leitura da Bíblia em latim e 

os supostos conhecimentos restritos a um grupo de homens “eleitos”.  

Com o objetivo inicial de livrar a criação das pragas, epidemias e alterar o clima, essas orações também são apropriadas pelas feiticeiras 

para fins amorososxx. Realizavam uma espécie de “missa às avessas”. Um ritual que supostamente lhes conferia um poder superior ao dos padres. 

Em um processo judicial da época, podemos recuperar essa inversão e apropriação diabólica do ritual católico:  

Quando o depoente veio ao altar onde estavam ainda as imagens de Nossa Senhora, de São Roque, de São Sebastião e de São Nicolau, tendo 

levantado as toalhas ele encontrou sobre elas a pedra sagrada um pequeno papel dobrado no qual havia quatro pequenas patas de animais com as 

garras de pelo negro e um crânio pela metade, sem que eles pudessem reconhecer que se tratava de uma toupeira, um rato, esse sacristão bem viu 

que devia tratar-se de um sortilégio21. 

                                                
21 MANDROU, 1979, p. 69-70.  
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 Para estabelecer a distinção entre esses dois domínios que se intercruzavam, a Igreja 

gradativamente demoniza a magia _ associada em geral às mulheres. Podemos considerar que 

Vintler’s será um dos precursores nessa associação em sua obra. Nas imagens essa relação 

materializa-se com o aparecimento constante do Diabo em companhia da mulher, guiando e 

influenciando sua transgressão sexual.  

 

 Na série de imagens ao lado, o Diabo (que toma a forma de diversos animais) está entre os 

pares: incitando a relação sexual entre mulheres jovens, representadas com os cabelos soltos, casadas, 

grávidas, a homossexualidade, a infidelidade e a quebra de votos de castidade dos religiosos.  

Tais reuniões e orgias em presença do Diabo se tornam conhecidas como Sabá. Que foi, dentre 

as supostas práticas das feiticeiras, aquela que mais curiosidade gerou às pessoas na época e a que 

recebeu o maior número de representações. Acreditava-se que a grande festa das bruxas acontecia uma 

vez por mês, no alto de uma montanha para onde as mulheres eram transportadas. A festa envolvia o 

ritual da missa às avessas em culto ao Diabo (o anfitrião), o beijo em seu ânus, refeições, música, a dança 
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invertida (costas com costas), orgias entre os participantes e com o Diabo. Nos processos abundam referências à grande “festa do imaginário”22 

satânico:  

 

Na montanha ela encontrou grande número de pessoas tanto homens como mulheres (uns nus, outros trajados) de todo tipo e condição 
e tão grande afluência como é a multidão que vai se reunir nos sermões das igrejas católicas. (...) Após terem adorado o Diabo, o dito 

extinguira a luz e então cada homem daqueles que assistiam o dito Sabá tomou cada uma das mulheres e moças que aí estavam na 

proporção que elas afluíam, e deitando-se por terra e gozando-as e conhecendo-as carnalmente ao comando do dito Diabo, e disse a 

dita depoente que no dito primeiro Sabá foi conhecida carnalmente por um homem que começava a envelhecer e as outras vezes foi 
conhecida por homens tanto jovens quanto velhos23. 

  

O depoimento é de uma adolescente de 13 anos, Maddaleine des Aymards, filha de uma servente que frequentemente muda de casa, vivendo 

com o tio por uns meses. Período em que confessa ter conhecido o “diabo carnalmente”. Uma ilusão que provavelmente pode estar atravessada por 

uma experiência traumática de estupro de um parente próximo, misturada às representações e imagens diabólicas que circulavam em todos os 

círculos sociais. O que torna pertinente a pergunta do historiador Mandrou quando indaga: “(...) até que ponto essas imagens podem perseguir os 

                                                
22 “Não se pode excluir em absoluto a possibilidade de que, em alguns casos, homens e mulheres dedicados as práticas mágicas se reunissem para celebrar ritos que previam, 

por exemplo, orgias sexuais; mas quase todas as descrições do sabá deixam de fornecer provas de eventos do gênero. Isso não quer dizer que essas descrições não possuam 

valor documental: acontece que documentam mitos, e não ritos” (GINZBURG, p. 19, 2007). 

23 MANDROU, 1979, p. 67. 
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espíritos e induzir as mulheres a confessarem suas participações imaginárias nestas 

atividades diabólicas, não faltam indícios nos processos primários, onde juízes e acusados 

rivalizam em ardor nessas descrições”24.  

 Nessa mistura improvável de referências familiares, lendas populares e cultura 

livresca/ilustrativa, surge o sobrenatural. Uma combinação de referências e formas que 

produzem imagens bizarras _ sobre-humanas. Como se passa com o Diabo representado 

como sendo metade homem, metade animal. Nas imagens da obra de Vintler’s, o Diabo 

ganha formas oscilantes _ assim como são as descrições populares. Em algumas, tem 

orelhas de gato, em outras chifres de boi, dentes de animais, patas de aves e rabo. Em duas 

delas, possui curiosamente um rosto humano no lugar do órgão sexual. A composição é 

reveladora da crença popular de que os animais tinham contato com o mundo dos mortos, 

uma tradiçãoxxi que se estende desde a Antiguidade.  

A feiticeira, aprendiz predileta do Diabo, é também representada como sendo capaz 

de transformar homens em animais por meio de poções (especialmente em gato, cão e lobo). 

Ataques às criações até infanticídios cruéis são considerados como mais um malefício 

orquestrado pela feiticeira. Chamados de “licantropos” (o nosso lobisomem), eram 

considerados “escravos que segundo se diz devoram as criancinhas, depois de 

                                                
24Ibid., p. 70.  
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transformados em lobos, a tempo de saciar a sua fome”25. Considerado um animal impuro no Apocalipse, o cão era tido como “devorador de carne” 

_ sentido que se altera apenas após o século XVII, passando a se associar a fidelidade.  

  Há, como observamos na obra de Vintler’s, uma diversidade de práticas rituais descritas nas mais de 30 imagens sobre as feiticeiras que 

irão influenciar as imagens das bruxas que se seguem. Apesar de não termos espaço para nos ater a todas, podemos sistematizar a contribuição da 

obra. Qual seja? A associação da magia-diabólica à mulher. Destacando o seu poder sexual, sua origem rural e suposta capacidade sobre-humana 

de controlar a Natureza (os animais e o clima); a produção de poções e sortilégios com fins sexuais e sua proximidade com o mundo dos mortos e 

o demônio _ mestre de segredos e poderes. No entanto, é exatamente a variedade de representações da obra que impede a formação de um 

estereótipo das feiticeiras. Não se oferece uma síntese visual, uma rápida e clara identificação. O que processualmente se dá.  

 

1.3 A CONTRIBUIÇÃO DO MARTELO DAS BRUXAS E DE ULRICH MOLITOR’S PARA A FORMAÇÃO DO ESTEREÓTIPO 

DAS BRUXAS 

 

No mesmo ano da publicação do livro de Vintler’s, 1486, há também o lançamento de uma obra que será referência no processo de formação 

do estereótipo da sobre- subumanidade das mulheres. Escrita pelos inquisidores Heinrich Krame e Jacobus Sprenger a pedido do papa Inocêncio 

VIII, o livro se celebrizou como o manual da Inquisição: Malleus Maleficarum (O Martelo das Bruxas). Cópias dele circularam por toda a 

Europa entre teólogos, demonólogos e eruditos. Tornando-se referência obrigatória de leitura. Uma espécie de bíblia da demonologia, citada por 

                                                
25 MANDROU, 1979, p. 66. 
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juízes em seus veredictos. A obra mantém-se até o século XVI “como o livro mais reeditado e lido: fundamentando a autoridade da Igreja”26. Entrei 

em contato com um desses exemplares27, impresso em Frankfurt em 1582. O livro espesso e pequeno (que mede a palma de uma mão aberta) não 

deixa de ser imponente _ com capa e bordas em folhas douradas. Até o século XVI suas edições não possuíam imagens. Mas foi fortemente 

influenciado pelas que já circulavam. Citam “uma mulher que roubou dezenas de pênis”, como na imagem que vimos de Vintler’s. Ou a produção 

de venenos, como nas imagens de Guillaume. O que não significa, no entanto, que apenas tenham reproduzido e concentrado um imaginário visual, 

oral e livresco já circulante. A obra também influenciará obras subsequentes, como veremos.  

Comecemos pelos autores. Jacobus nasceu na suíça, na Basileia, uma cidade entre a Alemanha e a França, onde inicia a carreira de noviço, 

seguindo para a Alemanha, onde foi eleito Prior e Regente de Estudos no convento de Colônia. Já Henrich nasceu na França, em uma pequena 

comuna rural, fronteira com a Alemanha. Provavelmente ele também teve contato com mulheres que realizavam “magias” em sua comunidade: 

benzedeiras, curandeiras, parteiras etc. Memórias que podem ter sido usadas na composição da bruxaria na obra. Ambos, Henrich e Jacobus, 

recebem poderes especiais concedidos pelo papa em bula para investigar os delitos cometidos pelas bruxas no norte da Alemanha _ não sem 

propósito a região é o centro da reforma protestante.  

O resultado dessa investigação dos inquisidores é o livro que se organiza em perguntas e respostas, com o objetivo de sanar as “dúvidas”, 

auxiliando a identificação das bruxas _ tidas como um fato por eles. São enfáticos na passagem: “(...) erram quando dizem que a bruxaria não existe 

que é algo puramente imaginário (...). Mas, isto é contrário à verdadeira fé, que nos ensina que certos anjos caíram do céu e agora são demônios, e 

                                                
26 MANDROU, 1979, p. 75. 

27 Obra rara com título original Malleus Maleficarum (1582), analisada pessoalmente em agosto de 2013. Um exemplar encontra-se na Biblioteca Estadual da Baviera, 

Munique. Disponível em < https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=14&identifier=100_SOLR_SERVER_1073554272>. 

https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=14&identifier=100_SOLR_SERVER_1073554272


40 

 

devemos reconhecer que por natureza são capazes de fazer coisas que nós não podemos. E quem trata de induzir os outros a realizar tais maravilhas 

de má índole, são chamados bruxos ou bruxas”28. 

A afirmação dá pistas do grande esforço empreendido pela Igreja Romana naquele contexto para distinguir o sobrenatural que era de 

domínio da religião e o que era da magia _ que passa a ser gradativamente associada ao demônio. Como lembra a historiadora Laura de Mello e 

Souza, “(...) num mundo em que as barreiras da Magia, Religião e mesmo Ciência mal estavam traçadas, não era fácil esclarecer o que pertencia a 

uma esfera e outra esfera (...) O tom geral era antissupersticioso, procurando diferenciar o que pertencia à Deus e ao Demônio”29.  

E serão as mulheres, segundo os inquisidores, as principais adeptas da superstição e da magia. A partir dessa premissa, eles tentam 

compreender as razões de sua propensão à magia e a práticas demoníacas. Na abertura do livro lançam a questão: “Porque as mulheres são as 

principais adeptas às superstições malignas?”30. A resposta: o desejo sexual incontrolável das mulheres é a razão do aparecimento da bruxa para 

os inquisidores Kramer e Sprenger. Eles afirmam: “(...) todas as bruxas provem do apetite carnal que nas mulheres é insaciável (...) a palavra 

mulher se usa para significar o apetite da carne. Aqui verificamos que a mulher é mais amarga que a morte”. Mas o que explicaria tal malignidade? 

Eva. Para os inquisidores, “(...) devemos apontar o defeito na formação da primeira mulher, que foi formada de uma costela curva. E devido a esse 

defeito é um animal imperfeito, sempre engana”31. 

                                                
28 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 9.  

29 SOUZA, 1993, p. 24.  

30 Ibid., p. 3.  

31 KRAMER; SPRENGER, (1486), 2007, p. 9, 10, 12. 
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Aqui nos encontramos com o nó cultural do temor ao feminino: a luxúria. As condenadas geralmente eram jovens solteiras e sem filhos ou 

viúvas que mantinham vida sexual ativa. Representavam a alteridade em meio a uma sociedade que instituía o casamento e a castidade como 

virtude e controle. No veredicto da francesa Ângela de la Barthe, tal associação fica evidente. O seu crime? Conhecer o pênis do Diabo. Não só o 

ato, mas as confissões das supostas feiticeiras luxuriosas atordoam os Inquisidores: “Algumas localizavam o pênis em seu traseiro. Outras diziam 

que ele tinha dois, e, ainda outras que ele era bifurcado. A maioria relatava que era preto e coberto por escamas. Uma comparou o pênis do Diabo 

ao de um mulo, que o Maligno expunha constantemente, de tão orgulhoso que era do tamanho e forma. A sua ejaculação, diziam, excedia a de mil 

homens”32. Para o historiador David Friedman, essas confissões denotariam algo não só sobre as fantasias sexuais das mulheres, mas revelavam 

muito sobre a ansiedade dos homens sobre o seu “órgão definidor”.  

Confirmando tal associação entre a bruxaria e a luxúria, os inquisidores, citando Sêneca em Tragédias, reafirmam: “Nenhuma força das 

chamas ou da tempestade, nenhuma arma mortífera, deve-se temer tanto como a luxúria e o ódio de uma mulher que foi divorciada do leito 

matrimonial”33.  

A obra Malleus Maleficarum (O Martelo das Bruxas) legitima institucionalmente a existência das bruxas e torna-se uma referência na 

definição do seu estereótipo a partir do séc. XV. Apesar de as primeiras edições não possuírem imagens, a narrativa influenciará a produção 

posterior de novas imagens. 

 

                                                
32 FRIEDMAN, 2002, p. 10 

33 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 53. 
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1.3.1 A síntese das imagens por Molitor’s  

A mais significativa obra influenciada pelo Malleus Maleficarum é realizada pelo alemão Ulrich Molitor’s, intitulada “De Lamiis”. Mais 

do que a leitura da obra dos Inquisidores, o alemão manteve contato pessoal com Kramer e Sprenger durante a produção do seu livro _ que ganha 

títulos distintos nas mais de 20 publicações e traduções que se dão entre 1489-1510. Torna-se o erudito em demonologia mais citado pelos juízes 

em seus veredictos, junto aos autores do Malleus. A obra de Molitor’s contribuiu para a criação de uma jurisprudência que garantia uma suposta 

realidade para uma fantasia coletiva. Uma espécie de repetição de sentenças apoiadas tanto em decisões anteriores, como na cultura livresca _ e 

suas imagens _, que acionavam um ritual quase imutávelxxii, com um fim trágico: a fogueira.  

Molitor’s é um jurista que estuda Direito na Basileia e se doutora na Universidade de Paiva em 1470. Conquista uma carreira política 

religiosa de destaque, tornando-se notário da corte e posteriormente vigário episcopal na cidade de Constança, onde se envolve em disputas para 

escolher o novo bispo. Com o fracasso da campanha se vê derrotado nas pretensões de ser eleito para o ministério episcopal, sendo nomeado como 

Chanceler do Ducado de Tirol. Ao final, por recomendação do próprio imperador Maximiliano I, torna-se Procurador das cortes imperiais. Homem 

que transitava tanto pelo poder religioso como político, Molitor’s tem suas posições referendadas por ambas as instituições. Uma aproximação que 

não se restringe à trajetória de Molitor’s, há um mútuo reconhecimento entre os integrantes da Igreja e da Justiça nesse período34. O que nos 

possibilita compreender a credibilidade que adquire em suas apreciações sobre as feiticeiras e a bruxaria _ temas que passam a ocupar boa parte de 

seus interesses.  

Molitor’s toma uma posição curiosa sobre o assunto afirmando que o Diabo e a bruxa não podiam agir sem a aprovação de Deus, 

responsabilizando o homem e especialmente a mulher como uma “fiel fraca”, incapaz de superar os testes divinos. O que vinha em concordância 

                                                
34 “Os Teólogos da Igreja Católica (mais facilmente que os protestantes, é bem evidente) dão a mãos aos homens da justiça” (MANDORU, 1979, p. 121).  
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com a posição de Heinrich Krame e Jacobus Sprenger. Sobre a inocência ou a culpa das mulheres os Inquisidores foram categóricos: “A bruxa 

deprava pelo pecado, e, portanto a causa não é o demônio, senão a vontade humana”35. Ao considerar a feiticeira consciente de sua ação, ele abria 

as condições legais de sua responsabilização e punição.  

Molitor’s pode ser também considerado o autor que antecipa em sua obra as tópicas que formarão o estereótipo das bruxas nas imagens. E 

o faz por meio de um processo de redução das imagens associadas às bruxas. Para ter uma ideia, por comparação, a obra que analisamos de Hans 

Vintler’s utiliza 31 imagens para representar os mais diversos malefícios das bruxas. Molitor’s sintetiza e concentra tais práticas em seis imagens. 

A subtração e eleição dessas imagens oferecem um sentido de clareza e rápida identificação que não encontramos nas obras anteriores.  

Para a análise das imagens da obra de Molitor’s, tive acesso a um dos quatro exemplares originais36que se encontram atualmente na 

Biblioteca Estadual da Baviera, em Munique. Um deles data de 1489xxiii, a primeira edição da obra. Os demais são de 1498; 1500 e 1508xxiv. O que 

manuseei, uma edição de 1500, é um livro médio, de poucas páginas, simples e despretensioso na apresentação. As imagens estão em preto e 

branco, e o desenho _ que pretende ilustrar cenas dramáticas _ curiosamente produz um efeito ingênuo com a técnica de formar imagens com traços 

ora horizontais, ora verticais. Nas quatro edições, realizadas por diferentes impressoras e xilogravuristas, se repetem as seis representações. São 

elas:  

 

                                                
35 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 44.  

36 MOLITOR’S. De lamiis et pythonicis mulieribus. Hexen, 1500. O exemplar foi analisado na Biblioteca Estadual da Baviera, Munique em agosto de 2013. Encontra-se 

digitalizado no site: http://www.digitale-sammlungen.de/ 
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1) A caçadora cruel de homens. A jovem mulher de cabelos soltos sorri leve (e cruelmente) atingindo o pé de um 

peregrino com uma flecha em meio a um cenário campestre, afastado da cidade _ que se vê ao fundo. O homem é presa fácil de sua sedução 

_ em alusão à primeira obra analisada, de Guillaume de Deguieville.  

 

2) O voo transgressivo. Nesta segunda e importante imagem do estereótipo das bruxas, uma delas com vestido e cara 

de burro conduz o pau voador. Na garupa, um homem com cara de pássaro olha para outra bruxa que lhe toca a nádega. Uma imagem que 

concentra: a crença na transformação animal, o contato com o mundo dos mortos, o poder de alterar a natureza, a iniciativa sexual e o voo 

_ como uma metáfora da fuga das obrigações e normas _ imagem que se torna, como veremos, a mais significativa na representação de sua 

sexualidade desenfreada.  
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3) A encantadora dos animais. Na terceira imagem da série, temos uma rara representação da bruxa: montada em um 

lobo37. A composição repercute a crença popular de que as mulheres tinham controle sobre os animais _ o que comprovava o seu contato 

com o mundo dos mortos e a possibilidade de viajar até esse mundo.  

4) Poções e sortilégios. Na quarta imagem da série, temos duas bruxas cozinhando cobras e galinhas pretas _ e, com 

a poção mágica, produzem tempestades. A imagem e a obra de Molitor’s fazem clara alusão a uma passagem do Martelo das Bruxas, onde 

                                                
37 Vale mencionar uma curiosidade: a representação dessa imagem altera-se nas diferentes edições do livro pelas mãos de diferentes artistas, na primeira de 1489 a bruxa tem 

claramente feições femininas, nas edições seguintes aparenta-se mais a um homem. Como se pode observar nas imagens em nota de fim (ix e x).  
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os inquisidores afirmam ser as bruxas capazes de promover trovoadas pelo sacrifício de galinhas pretas. A serpente aparece provavelmente 

em alusão à associação bíblica ao demônio. A função do alimento é invertida, elas o fazem para envenenar ou mesmo enfeitiçar as vítimas 

e não mais para alimentar os homens da casa.  

5) O complô entre as mulheres. Na quinta imagem, três mulheres reúnem-se em volta da mesa para a refeição. A ideia 

do grupo e do trio se consolida nas representações posteriores. A bruxa deixa gradualmente de ser representada a sós e passa a fazer parte 

de um grupo, o que poderia conotar um complô, culto, ou mesmo a associação da ideia de “mulheres em geral”; de bruxas. Distinguindo-

as das feiticeiras e de práticas mágicas individuais. No entanto, tal composição não parece ser para Molitor’s uma tópica usada 

conscientemente, já que nas demais imagens da série a bruxa aparece só. 
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6) Amante do Diabo. Na sexta imagem da série _ o clímax _, a suspeita confirma-se: a bruxa é amante do Diabo. Ele 

agora aparece como metade homem e metade inferior animal. O abraço comprova a relação próxima, fato que explica as origens do poder 

da feiticeira _ obtido em troca de favores sexuais. A diabolização feminina ganha forma nesse pacto sexual. Mimetiza-se com ele. A bruxa 

é a imagem do Diabo.  

 

Um processo de síntese-estereotípica que não finda com as imagens de Molitor’s. A redução dos elementos que representam a bruxa continua 

em curso na formação dessa imagem. Tanto que uma, dentre as seis, será gradualmente preferida pelos artistas _ provavelmente pela capacidade 

de concentrar todas as demais: o voo.  
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1.4 O VOO DA BRUXA 

O voo da bruxa em vassouras tem origem difusa. Uma das primeiras imagens é 

ilustrada no livro do poeta e influente cônego francês Martin Le Franc intitulado Le Champion 

des Dames 38. Dedicado a Felipe IV, o belo, a obra reconta os conflitos entre França e Inglaterra 

e destina quase a totalidade das ilustrações para representar o rei e suas batalhas. Apenas na 

edição de 1451 temos esta imagem das duas bruxas voando em vassouras, que não volta a 

repetir-se nas demais edições. Não sem propósito, a relação linguística entre a vassoura e a 

bruxa provém da cidade de Martin Le Franc, no noroeste da França, na região conhecida por 

Normandia, local onde apelidaram as bruxas de “scobaces”, aquelas que voam em “scobas”, 

ou vassouras.  

A fabricação de vassouras e sua utilização na limpeza da casa eram (e ainda são) atividades 

atreladas às funções domésticas, tidas como femininas. Como podemos ver em uma imagem da obra 

de Vintler’s. Nela, uma mulher vai aos poucos entrelaçando os fios da vassoura sentada em um banco 

(apropriado para sua fabricação). Ao lado, outra mulher costura uma roupa masculina, compondo o 

ambiente privado de afazeres femininos.  

                                                
38 Seis diferentes edições da obra rara se encontram na Bibliothèque Nationale de France. Obras digitalizadas disponível em: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 
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 A domesticidade da vassoura junto às mulheres é subvertida pela bruxa. Ela a transforma em um veículo de transporte, ou melhor, de fuga 

do espaço privado em direção às orgias sabáticas. Imaginário que incentiva a tópica de mulheres saindo pela chaminé da casa em vassouras _ 

representando a traição feminina e seu desprezo pelas atividades domésticas e pela 

autoridade masculina39.  

Na imagem de 1579, que integra o tratado de Thomas Erastus, “Dois diálogos sobre 

o poder das bruxas”40, uma mulher unta o corpo com uma espécie de óleo mágico, enquanto 

é espiada pelo marido pela fresta da porta. Em seguida, escapa pela chaminé montada sobre 

a vassoura rumo ao Sabá. 

O desenho do artista desconhecido é engenhosamente elaborado. Ele nos coloca 

como espiões, junto ao marido, pela supressão virtual da parede frontal da casa. No interior, 

realiza uma sequência de ações suspeitas da esposa-bruxa. A princípio abaixada sobre a 

vassoura, fica a dúvida se estaria limpando o chão ou se masturbando. Depois, unta o corpo 

com o óleo para, em seguida, vermos a série de sua fuga pela chaminé. Somos observadores privilegiados da sequência, vendo, simultaneamente, 

o que se passa no ambiente interno e externo, sendo a vassoura a conexão entre as duas esferas: a moral (privada) e a amoral (pública).  

                                                
39 “As bruxas escapam do confinamento e controle do seu espaço social. (...) Escapam da autoridade masculina na casa” (ZIKA, 2009, p. 121).  

40 ERASTUS, 1579.  



50 

 

 A ideia do voo das bruxas pode também ter raízes históricas mais distantes. Citando mitos populares antigos, como o de Epona, a deusa 

celta que conduz um cavalo, ou ainda, Dianaxxv, deusa romana da caça, representada ao lado de um veado segurando um arco e flecha. Um trecho 

do “Martelo das Bruxas” dos inquisidores Kramer e Sprenger comprova essa associação da bruxa aos mitos pagãos gregos e romanos: “Certas 

mulheres acreditam e professam abertamente, que nas horas mortas da noite, cavalgam em algum tipo de besta com a deusa pagã Diana e inúmeras 

hordas de mulheres, e que nestas silenciosas horas, galopam por vastas áreas de seu país, obedecendo a seu amante, enquanto que em outras noites, 

saem sozinhas a pagar-lhe homenagem”41.  

As pesquisas realizadas pelo historiador Carlo Ginzburg42 também 

demonstram esse complexo palimpsesto do voo e cavalgada da bruxa. 

Deusas noturnas, senhoras dos animais, Dianas, unem-se a relatos de êxtases, 

voos mágicos e de metamorfoses em animais partindo dos mitos e do 

imaginário popular. Repete-se nos depoimentos das mulheres a crença de 

sair às noites (em geral às quintas-feiras), guiadas por uma mulher-deusa, na 

garupa de animais ou conduzida por uma carruagem, viajando por longas 

                                                
41 Citam: "De Ecclesiasticis Disciplinis" atribuído ao abade beneditino Regino de Prum e aos canonistas São Ivo de Chartres e Johannes Gratian, na seção 364 (KRAMER, 

SPRENGER, (1486), 2007, p. 9, 10) 

42 “Por trás de Diana e Herodíate, mencionadas nos penitenciais da Alta Idade Média, emergiam as protagonistas de uma série de mitos locais _ Oriente, Richelle, e etc. 

rememorando divindades célticas como Épona, a deusa celta montada a cavalo, que por sua vez remete a Bendis - deusa venerada em Atenas” (GINZBURG C. , 2007).  
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distâncias, obedecendo às ordens dela, participando de orgias e preparando encantamentos para produzir ódio e, principalmente, o desejo e o amor 

carnal. 

Mas persiste a dúvida: ela é vítima do Diabo ou age por livre e espontânea vontade? A bruxa é uma mulher seduzida, ou é ela quem seduz? 

Possessa (vítima) ou feiticeira jurada (pactuada com o Diabo)? Uma oscilação que repercute nas imagens das bruxas. Ora são representadas como 

donzelas raptadas pelo demônio; ora protagonistas e galopam a sós em bodes, cavalos ou vassouras. Oscilação que tende a privilegiar a atribuição 

da culpa feminina.  

O Diabo aos poucos sai de cena, e com mais frequência ela aparece só, cavalgando, consciente do seu pecado. Esta será também a resposta 

que darão os inquisidores à pergunta sobre a inocência ou a culpa das mulheres: “A bruxa deprava pelo pecado, e, portanto a causa não é o demônio, 

senão a vontade 

humana”43.  

Nesta série que 

apresentamos ao lado, há 

uma interessante relação 

entre os três autores das 

imagens (Michael 

Wolgemut, 1493; 

Albrecht Dürer 1500 e Hans Baldung Grien 1510). A primeira, datada de 1493, é atribuída à oficina de Michael Wolgemut e Wilhelm Pleydenwurff, 

                                                
43 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 44. 
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sediada em Nuremberg _ um dos principais centros de editoração na época. Eles, padrasto e enteado, ficam conhecidos pelas inovações na técnica 

da xilogravura, fornecendo imagens para livros em toda a Europa. Esta imagem, por exemplo, integrava o livro que pode ser considerado o segundo 

best-seller da época depois da Bíblia, “Liber Chronicarum”, conhecida como “Crônica de Nuremberg” ou “Crônica do Mundo”44, publicada em 

1493.  

A obra escrita pelo médico e cartógrafo alemão Hartmann Schedel tem o patrocínio de dois ricos comerciantes alemães45. Traduzida para 

o latim, a obra circula intensamente. Estima-se que mais de dois mil exemplares foram impressos entre a América e a Europa. A “Crônica do 

Mundo” pretendia contar a história do mundo em uma mistura de fatos, dados geográficos e relatos bíblicos _ constitutivos da ordem de crenças 

do período. Tal foi o sucesso de público nesse empreendimento que os investidores decidem posteriormente imprimir e vender imagens e textos 

do livro em folhas avulsas _ ampliando a circulação.  

Conheci um belo exemplar na coleção de obras raras da Biblioteca Estadual da Baviera, Munique (Alemanha), em 2013. Com cerca de 60 

cm, capa de madeira, o livro impressiona a princípio pelo tamanho e depois pelo cuidado editorial. Ricamente ilustrado com 1.809 imagens 

contendo mapas, desenhos das cidades, iluminurasxxvi de reis, santos e fenômenos sobrenaturais, a “Crônica do Mundo” traz, assim, em meia página 

a imagem que nos interessa agora: a da mulher nua sendo raptada pelo Diabo em um cavalo. E, apesar de isolada no conjunto da obra, esta referência 

à bruxa adquire importância, na medida em que impacta o público e os artistas da época.  

                                                
44 O conteúdo é dividido em sete épocas contemporâneas por idéias místicas e históricas:1) a criação do mundo para o Dilúvio ; 2) ao nascimento de Abraão; 3) Criação do 
Estadodo Rei Davi; 4) Cativeiro Babilônico; 5) Nascimento de Jesus Cristo; 6) Presente; 7) Fim futuro do mundo e Juízo Final . Estma-se que 400 cópias da obra estejam 

preservadas. Um exemplar raro foi conhecido pessoalmente, em agosto de 2013 na Biblioteca de Munique (Alemanha): http://www.digitale-sammlungen.de/ 

45 Sebald Shreyer e seu irmão Sebastian Kamermaister. Comerciantes que financiaram a encomenda das xilogravuras e a impressão da obra.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stworzenie_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_Biblii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewola_babilo%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Ostateczny
http://www.digitale-sammlungen.de/
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Não só a circulação de imagens e lendasxxvii motiva a repetição da tópica, como também outro intercâmbio afetivo e social relevante no 

período para a compreensão da formação do estereótipo da bruxa: a relação professor e aprendiz. O xilogravurista foi professor e mentor de 

Albrecht Dürer em 1486 _ autor da segunda imagem da série que destacamos da cavalgada datada de 1500.  

Iniciando a carreira com 15 anos de idade na oficina de Michael, Dürer contrariava o primeiro desejo do seu pai de seguir a carreira de 

ouvires. Uma decisão que pode ter contribuído para estreitar seus laços afetivos com Michael. Em sua oficina aprende as técnicas da xilogravura 

na madeira e do talho doce em metalxxviii. Em seguida, como era comum aos jovens aprendizes, viaja para a Itália (em 1494 e novamente 1505) e 

para os Países Baixos (1520) para apreender novas técnicas de produção de imagens. A primeira viagem à Itália, em especial, lhe confere um 

sentido de valor próprio, já que o contato com artistas consagrados “mostram-lhe que o artista não precisava ser um artesão humilde e provinciano, 

pode ser famoso e receber homenagens”46. Tal consciência pode ter motivado a produção de seus autorretratos47, inserindo-se em imagens oficiais 

                                                
46 GRAHAM-DIXON, 2011, p. 169.  

47  Albrecht Dürer: 1500 (com 29 anos)/ 1498 (com 27 anos) _ obra vista no Museu Do 

Prado, Madrid, Espanha em 2013/ e, por fim, em 1493 (com 22 anos)  
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e religiosas. Em uma delas, datada de 1500, tem a ousadia de mimetizar a imagem de Cristo: “Dürer acreditava que sua missão artística refletia a 

de Jesus”48. 

Eis uma importante hipótese para a tese: de que não só Durer mas outros artistas de seu tempo tenham descoberto, através de autorretratos, 

a importância das imagens para conferir publicamente um valor a si _ mesmo que não provenham de origem social de prestígio. Legitimando ou 

mesmo criando uma personalidade pública. Percebem assim que não só a obra mas a autoria passa a ser valorizadas. Um individualismo que 

possibilitava a autoconsciência por meio do reconhecimento público.  

A segunda ida a Veneza revela o quanto seu nome e trabalho se tornavam alvo de admiração, cópia e competição. Em uma carta a um amigo 

alemão, Dürer comenta: “Tenho muitos amigos entre os italianos que me advertem para não comer e beber com os seus pintores. Muitos deles são 

meus inimigos, copiam minhas obras nas igrejas e onde quer que possam encontrá-las; e depois denigrem meu trabalho e dizem que não é fiel à 

maneira dos clássicos. Mas Giovanni Bellini fez-me grandes elogios entre muitos nobres de suas relações”49. Em nova carta, comove-se com o 

reconhecimento conquistado longe de casa: “Como anseio pelo sol (...) Aqui sou um senhor, no meu país sou um parasita”50. Seu reconhecimento, 

no entanto, não se limita à Itália e expande-se por toda a Europa.  

De volta a Alemanha, encontra condições materiais favoráveis com o mecenato do imperador Maximiliano I, momento em que se torna 

pintor da corte. Em 1494 se casa com Agnes Frey, filha de um mercador local, em um arranjo familiar que lhe rendeu 200 florins e a possibilidade 

                                                
48 GRAHAM-DIXON, 2011, p. 168. 

49 DÜRER, Albrecht. In: GOMBRICH, 2008, P. 349. 

50 Ibid.  
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de ter a própria oficina. Isso porque as leis de Nuremberg regulavam as atividades e definiam que para se tornar um “mestre” o homem deveria 

estar casadoxxix. A união com Agnes garantia, assim, sua entrada na sociedade estamental local e definia sua passagem para o mundo adulto.  

Apesar de voo próprio, Dürer mantém contato com o primeiro professor. Um indício dessa relação ininterrupta está na homenagem do ex-

aluno famoso que pinta o retrato de Michael Wolgemutxxx em 1516. Fase em que podemos observar a combinação de sua habilidade na 

representação de minúcias com seu gosto pelo realismo _ fato que o consagra como um dos maiores nomes de sua época. 

As imagens da bruxa de ambos, do mestre e do aluno, são reveladoras de um diálogo, mas não de 

uma passiva assimilação. Dürer interpreta a posição da bruxa em um novo 

sentido. É a mulher que está no comando, não se trata de um rapto _ como 

representou seu mestre. Agora é ela que controla o Diabo pelo chifre. 

Sentando-se de costas para ele. Uma posição anormal, reforçada pela 

direção dos seus cabelos _ que balançam em oposição ao vento. “O cabelo 

selvagem” foi uma tópica associada à bruxa pioneiramente por Dürer. 

Torna-se desde então uma constante na sua representação, como símbolo de 

sua sexualidade desenfreada e poderes sobrenaturais e diabólicos.  

Mas como ele conseguiu representar a bruxa nessa forma sem 

precedentes? Passar de um padrão de representação a outro? Romper com o mestre e tornar-se senhor de 

um schema autoral? Da mulher raptada em um cavalo à imagem da mulher galopando o bode _ o próprio 

Demônio? Foi a suposta ambição de sua esposa que o motivou a pensar o protagonismo feminino? Seu 
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gênio inventivo e sua intuição artística que o levaram a isso? Ou será que a crescente atribuição social de culpa da mulher, promovida pela Igreja 

Romana, motivaram a mudança da tópica? 

 Claramente Dürer era um artista inquieto, que “não tardou em provar que tinha mais do que meros conhecimentos técnicos, e que era dono 

daquela intuição e imaginação intensas que são o apanágio do grande artista” 51. No entanto, o artista não paira sobre seu tempo ou sua trajetória 

pessoal. Negar as experiências e o diálogo que o artista estabelece com seu tempo e seus contemporâneos pode ser perder o melhor do jogo social 

que forjam as representações.  

 Dentre essas experiências vale mencionar a sua relação pessoal com a esposa. O desenho da bruxa cavalgando surge após seis anos de 

casamento com Agnes Frey _, considerada uma “megera” e “sovina” pelo melhor amigo de Dürer, o influente advogado Willibald Pirckheimer, 

com quem Dürer manteve vasta correspondência durante as viagens. Filha de um comerciante, Agnes Frey tinha 19 anos no ano do seu casamento 

e passa a ser a responsável por comercializar as obras do marido no mercado local. O gerenciamento das finanças pode ter sido o motivo de ser 

considerada “mesquinha” pelo melhor amigo do artista e ter ficado para a história como uma mulher que sobrecarregava Dürer para que conseguisse 

dinheiro. Após a morte de Dürer, o amigo Pirckheimer ataca publicamente a viúva, insinuando que ela havia o traído.  

Um ano após o casamento, Dürer realiza um desenho enigmático intitulado Casal Sentado (1495). Período em que deixa a esposa em 

Nuremberg e vai a Veneza. Na imagem, um homem e uma mulher aparecem sentados em um monte, apartados da cidade que se vê ao fundo. Ela, 

com traje e chapéu típicos das mulheres de Nuremberg, pode ser “uma esposa de algum artesão bem sucedido ou no máximo a senhora de um 

comerciante abastado, mas certamente não de uma patrícia, pois lhe faltam os sinais de pertencimento a esse grupo, como broches e/ou correntes 

                                                
51 GOMBRICH, 2008, p. 343-p. 374. 
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de ouro”52. O senhor que a acompanha, por sua vez, tem marcações na vestimenta que indicam posição social e econômica mais elevada. Mas qual 

a relação entre os dois e por que estão afastados da cidade? Se notarmos bem, perceberemos que o homem transfere dinheiro de sua bolsa para a 

da mulher. “Suas bolsas, curiosamente, ocupam o lugar de genitálias _ e não se localizam 

na cintura como em outras representações _ denotando o caráter erótico e sexual dessa 

transação comercial.”53 A possibilidade de ser a mulher uma prostituta pode ser refutada 

já que “a prostituição em Nuremberg em fins do século XV passa a ser considerada uma 

atividade legal. (...) Além do mais as prostitutas eram devidamente reconhecidas na cidade 

por seus trajes para diferenciá-las das demais mulheres” 54. Fato que não justificaria o 

distanciamento da cidade.  

Segundo a historiadora Paula Vedoveli, a imagem é destinada a atos rituais do 

período chamados “charivari”55, que tinham como objetivo expor socialmente ao escárnio 

a traição de “uma esposa de algum artesão bem-sucedido ou no máximo a senhora de um 

comerciante abastado”, sem no entanto definir sua identidade. Sem excluir a conclusão da 

autora, ouso pensar que Dürer poderia estar representando a suposta traição da esposa 

durante o período em que viajava a Veneza. O gosto de Agnes por dinheiro pode ter 

                                                
52 VEDOVELI, 2009, p 9. 

53 Ibid., p. 12.  

54 Ibid., p. 15.  

55 Ritos em que “os desvios sociais podiam ser punidos coletiva e publicamente”, como adultério e a união entre casais com grande diferença de idade.  
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sugerido ao pintor que ela estabelecia tal tipo de troca comercial. Duas suspeitas verbalizadas postumamente por seu melhor amigo, com quem 

trocava confidências.  

Em um retrato que Dürer faz da esposa em 1521, já com 46 anos, temos uma imagem de feição muito aproximada 

do desenho da mulher casada que trai o marido por dinheiro _ mesmo considerando os 26 anos de envelhecimento de 

Agnes. O rosto e o nariz arredondado, o queixo levemente pronunciado e a boca pequena, mas de traço marcado, 

assemelham-se.  

Se sua “bruxa” poderia refletir a personalidade da própria esposa, temos de lembrar também que Dürer vivia uma 

época que amalgamava medos reais e imaginários. Ele, assim como seu público, tinha interesse nas visões fantásticas 

dos eventos apocalípticos. A combinação da ousadia artística, da relação com o sexo oposto e do diálogo com seu tempo 

e sociedade _ podem nos auxiliar a compreender a mudança da tópica que irá contaminar as representações precedentes.  

  Os artistas Lucas Cranach e Hans Baldung Grien serão outros dois dos grandes nomes que adotam a tópica de Dürer. Baldung Grien é 

considerado56 o artista mais importante na estabilização e consagração do estereótipo das bruxas. Ele manteve uma relação direta com Dürer, foi 

seu aprendiz. Muda-se com 18 anos da cidade natal, Estrasburgo, para Nuremberg em 1502 para conhecer o ofício com o já consagrado professor 

_ que tinha 31 anos na época. Estabelecem uma relação longa de amizade e aprendizado. Tanto que na ocasião da morte de Dürer a família envia 

a Grien um pedaço do cabelo de seu mestre como recordação _ gesto que ultrapassava a relação mestre e aprendiz.  

                                                
56 A importância de Baldung Grien é especialmente destacada por um dos mais dedicados historiadores das bruxas, o australiano Charles Zika (2009).  
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Durante cinco anos trabalham juntos na ilustração de livros e encomendas de imagens religiosas para as catedrais locais. O talentoso Baldung 

Grien ganha gradualmente a confiança e predileção de Dürer. Tanto que o mestre o deixa como responsável pelo ateliê durante a sua segunda 

viagem à Itália. Baldung, por essa razão, permanece mais tempo na Alemanha e não realiza os comuns intercâmbios com os pintores italianos57.  

A relação entre as imagens da bruxa de Dürer e Baldung Grien é mais aproximada do que as de Dürer e seu mestre Michael, ainda que 

possamos perceber sutis _ e importantes _ diferenças. A imagem de Grien é realizada em 1510, dez anos após a imagem do seu professor. Momento 

em que já está de volta a sua terra natal, Estrasburgo, e abre a própria oficina. Proveniente de uma família abastada, casa-se com Margarita Herlin, 

que também possuía diversas propriedades e pertencia a uma família ilustre da cidade.  

Esse é o momento da entrada na vida adulta para Grien. Uma passagem que pode ser observada em suas imagens. Ele assume o gosto pela 

temática das bruxas e reduz drasticamente a produção de imagens religiosas. A aproximação com Martinho Lutero e com o círculo de intelectuais 

que defendia a Reforma Protestante (apoiadas também por Dürer e Cranach) provavelmente aceleram essa mudança temática. Os reformadores 

rejeitavam o culto a imagens de santos, ainda que continuem a incentivar a caça aos “demônios”. Durante os cinco anos que se seguem, 1510-1515, 

Grien realiza intensa produção de imagens dedicadas a temáticas macabras e eróticas e com preocupação com a efemeridade da vida. Tal obsessão 

é marcada por uma regularidade autoral: o estilo erótico.  

                                                
57 O que possivelmente explicaria o fato de não apresentar as influências de tradição greco-romana da arte clássica italiana adquirida por Dürer, preferindo deste o naturalismo 

e o objetivismo _ que marcarão o “estilo” alemão. 
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Ao contrário do seu professor, percebemos em Baldung uma marginalidade atrativa de carga 

mais sexual do que moral. O que podemos analisar na comparação das imagens do voo. A bruxa de 

Dürer tem a aparência de uma senhora, indicada pela pele enrugada e seios pendentes. Seu corpo se 

reclina com o cansaço dos anos, o que contrasta com o vigor com que agarra o chifre do bode _ 

indicando quem está na direção. Mas, curiosamente, a idade da mulher não deixa de produzir atração 

em seu conjunto: a nudez, o cabelo, o vigor da ação. Com uma jovem-velha bruxa Dürer consegue 

um efeito incomum, conciliando condenação moral a luxúria da bruxa. Indicando manter o controle 

e distância da sua representação, ao deixar entrever a decrepitude moral da mulher.  

Já em Baldung a beleza do corpo, a carne e a sexualidade estão afloradas. Com as pernas ao 

alto, abertas e sem segurar nos chifres do bode, a bela jovem revela despudoradamente seu êxtase na 

cavalgada. Não há nada nela que produza repulsa. Os seios medianos e empinados, as pernas 

torneadas, o quadril largo e os cabelos longos e cacheados ao vento. Ela é pura atração, liberdade 

sexual, juventude e beleza.  

À medida que Baldung se torna mais seguro de sua posição social como artista, sua obra se 

torna sexualmente mais explícita58. Fato que não o desprende totalmente de seu mestre. Curiosamente 

ele continua a pintar temas já realizados por Dürer _ refazendo-os a sua maneira.  

                                                
58 As séries datadas de bruxas de 1514-1515 de Grien são aquelas que possuem maior carga sexual, explicitando a masturbação e o gozo feminino.  
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A começar pela citação da imagem do seu mestre, datada de 1497, em que Dürer inaugura mais uma 

tópica visual para as bruxas: um grupo composto por quatro mulheres, rompendo a convenção clássica dos 

trios59. Curiosamente uma delas se diferencia pelo uso do chapéu típico da vestimenta das mulheres de 

Nuremberg (como a da mulher na imagem Casal Sentado).  

Ela olha para baixo, em direção a genitália de outra do grupo, cuidadosamente encoberta por tecidos 

e pela posição dos corpos virados de costas ao espectador. Reparem 

agora na posição dos braços: eles se cruzam e sugerem que elas 

estejam se tocando mutuamente, masturbando-se. Há em Dürer um 

erotismo contido, sugerido.  

Em Baldung Grien ele é explícito, carnal, explosivo e fora de 

controle. Três mulheres: duas jovens e uma mais velha compõem a 

cena. A imagem nos oferece a sensação da agitação sexual, do gozo, revelando a habilidade do artista na 

representação anatômica do movimento dos corpos. Em primeiro plano uma delas abre as pernas, apoiando 

uma delas na mulher que está ajoelhada ao chão e de costas. Esta convida com o olhar o espectador a entrar 

em cena, sugerindo a penetração. A posição pode ter sido inspirada em um provérbio alemão corrente na 

época que dizia: “Quando se olha através de suas pernas se vê o Diabo”60.  

                                                
59 A convenção dos trios femininos provém da representação da narrativa mitológica grega das Três Graças e do Julgamento de Páris. Imagem recorrente desde o sec. a. C.  

60 “When one looks through one's legs one sees the devil” (In: ZIKA, 2009, p. 83) 
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A mais velha apoia com as mãos o corpo das duas mais jovens, em um duplo movimento que as conecta e sugere o ensinamento dos prazeres 

sexuais dos anos de prática da luxúria. A jovem em primeiro plano leva uma das mãos à genitália, em um explícito movimento de masturbação. 

Seus cabelos ao vento, a pequena panela na mão nos aproximam da ebulição sexual pretendida (com sucesso) por Grien.  

Um detalhe importante desvela o desprendimento de Grien de um sentido moral da imagem: o Diabo não aparece. Em Dürer ele é 

representado na forma de um dragão e encontra-se abaixo da bruxa de chapéu, compondo o conjunto sugestivo da imagem. Em Grien ele não está 

representado, entra em cena apenas na relação imaginária com o provérbio popular sugerido pela posição da jovem. 

 Tamanha ousadia pode ser explicada pelo suporte, circulação e destino dessa imagem. Tratava-se de uma imagem privada, de circulação 

restrita. O que pode ser comprovado pela inscrição que indica ser um cartão de festividades do ano-novo. Não se sabe quantas cópias foram feitas, 

mas em uma delas há uma informação relevante que pode oferecer as pistas do destinatário ou destinatária. Estava endereçado a uma mulher 

apelidada de “cadela-latina”, seguida das palavras “Der Corcappen”, aparentemente uma referência a um cânon eclesiástico, Chorherren, mas 

sugere implicitamente “a combinação latina entre cor (coração) e capen (caça, captura)”61. Pouco se sabe da vida amorosa de Grien, o cartão, no 

entanto, sugere que tenha tido uma amante no período. Justo no momento em que sua produção se torna mais erótica e autoral.  

                                                
61 RESS-DURIAN (apud ZIKA, 2009, p. 247).  
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Motivações pessoais e afetivas se entrelaçam e compõem a imagem social da bruxa. Especialmente a do mito da mulher carnal e irresistível, 

capaz de turvar a racionalidade masculina. A cavalgada é a tradução e expressão desse imaginário. Torna-se popular e ganha uma variação 

curiosa que Baldung Grien consagra em dois de seus desenhos em 1513: a de Aristóteles dirigido por Phyllis62. A origem do tema vem de um 

conto medieval63 do séc. XV encontrado em Benediktbeurer, que narra o episódio em que o grande filósofo grego é transformado em um tolo por 

uma mulher. Nomeado como professor do jovem príncipe Alexandre da Macedônia (que se torna Alexandre o Grande, ou Magno), Aristóteles fica 

incomodado com a dispersão do jovem nas aulas, percebendo que a 

causa era a paixão por uma das damas de companhia da rainha Olímpia, 

uma jovem chamada Phyllis. Aristóteles recomenda ao pai, Filipe II, o 

afastamento dos amantes e provoca a indignação da jovem, que lhe 

prepara uma vingança. Phyllis escolhe um belo e sensual vestido e se 

exibe ao velho Aristóteles, que a admira pela janela. Ele a convida a seu 

quarto e oferece dinheiro em troca de sexo. Ela recusa e pede a 

Aristóteles uma prova de seu desejo. Vendo uma sela de cavalo, pede a 

ele que fique de quatro e que a leve em suas costas passeando pelos 

jardins do castelo, enquanto entoa uma canção de amor. Em um trecho 

da versão de Benediktbeurer narra o desfecho: “o mestre arrastou de 

                                                
62 Atualmente no Museu Nacional Germânico, Nuremberg (Alemanha).  

63 ROSENFELD, 1970. Trechos recuperados do manuscrito estão também disponíveis na Biblioteca Estadual da Baviera, Munique. Disponível em <http://www.digitale-
sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=en>. 2012.  

http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=en
http://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=en
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quatro”64. A cena é observada por mulheres e homens da corte. Humilhado, Aristóteles foge e escreve posteriormente uma obra sobre a crueldade 

e astúcia da mulher. O objetivo de alerta moral do poeta aparece em seguida em uma passagem: “A sabedoria das mulheres, ninguém pode expressar 

em palavras. Ante sua astúcia ninguém pode se sentir seguro”65. 

 Para nos aproximarmos do escândalo moral que essa imagem provocou, vale lembrar que Aristóteles é um dos fundadores do sistema de 

posições sociais, influenciando profundamente a concepção dos papéis sexuais nas sociedades ocidentais. Na obra “A Política”, dedica boa parte 

do primeiro livro para pensar o governo na ordem privada. Ele localiza a mulher como uma pessoa próxima ao escravo. Em um trecho ele afirma: 

“(...) a autoridade moral é uma monarquia, pois que toda família é governada por um só (...) no homem, a coragem serve para mandar; na mulher, 

para executar o que um outro prescreve”66.  

 O sábio Aristóteles tornado tolo por uma mulher representava a mais dramática inversão de posições entre homens e mulheres. A intensa 

repetição da imagem é um sintoma do receio social causado por essa humilhação masculina. Um alerta, mais trágico do que cômico. Uma série de 

imagensxxxi e obras sobre o poder das mulheres se tornam populares no séc. XV. Vários artistas repetem a tópica do sábio humilhado pela astúcia 

feminina. Passando das artes visuais à literatura. No poema “A Nave (ou o barco) dos Tolos”, publicado em 1489, o humanista alemão Sebastian 

Brant faz alusão ao episódio: “Minha corda puxa muitos tolos/ macaco, corno, burro e rústicos tolos/ A qual eu seduzo, engano e ridicularizo./ 

                                                
64 ROSENFELD (1970).  

65 Ibid.  

66 ARISTÓTELES (2010, p. 25). 
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Quem repara demais nos meus encantos de mulher/ Sua moral e consciência prejudica/ Ele não consegue adorar a Deus corretamente./ Tal amor é 

ainda mais tolo quando ataca homens mais velhos”67.  

O tema é revestido por um tom religioso e moral. Ela é a responsável por levar o homem ao inferno: “Como uma moça que se veste com 

alegria/ E que se reflete para o mundo ver/ quando a rede do Diabo ela prepara/ Para que muitas almas se dirijam ao inferno”68.  

A interpretação do tema por Baldung Grien, por sua vez, não só recorre ao mito da submissão de Aristóteles, mas também aparenta dialogar 

com uma imagem do mestre Albrecht Dürer (esq.). Aproximamos aqui a imagem o “Casal Sentado” de Dürer e as de “Phyllis e Aristóteles” de 

Grien, seu discípulo. As imagens tratam 

da debilidade do homem mais velho 

diante da beleza e astúcia feminina.  

Grien realiza as duas últimas 

imagens quando já possui oficina em 

Estrasburgo, 1513. Mas, curiosamente, 

representa Phyllis com o chapéu de uma 

mulher de Nuremberg. Outro detalhe que 

pode comprovar o diálogo entre as 

imagens: o tecido que voa como um rabo 

                                                
67 BRANT, 1998, p. 88. 

68 Ibid., p. 299. 
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atrás do corpo de Phyllis (imagem ao meio), assim como se dá na imagem da mulher do casal sentado de Dürer (primeira imagem) _ elemento que 

se destaca na composição pelo movimento. Na terceira e última há grande similaridade tanto dela quanto do homem, que mais do que assemelhar-

se a Aristóteles parece ser antes o retrato do homem de Nuremberg feito por seu mestre na obra Casal Sentado.  

Estaria Grien criticando indiretamente a submissão de seu mestre a sua esposa, Agnes? Um charivari da traição sofrida por Durer? Ou 

apenas repetindo a tópica Aristotélica em voga? Não poderíamos responder. Apenas podemos elucidar como a longa seriação das imagens da 

cavalgada e do voo da bruxa nos diz sobre a vivência do ambíguo sentimento social em relação as mulheres no que nomeei de “marginalidade 

atrativa” em lugar de misoginia. 

O que os homens temiam era o poder feminino de encantar, seduzir e dominar. Elas eram uma espécie de ameaça ao “processo 

civilizador”xxxii com sua natureza indomável. Eram sinônimo de “perder as rédeas”, mediante o gradativo esforço de controle dos sentimentos. 

Mais do que uma repulsa, o que se sentia em relação a elas era um recalque, um desejo contido.  

O que podemos identificar em alguns depoimentos dos homens da época. Como a de um erudito citado no Tratado escrito pelo demonólogo 

Jean Bodin no séc. XVI. Ele confessa: “Certamente eu tive antigamente um maravilhoso desejo de ver com meus olhos esses transportes de 

feiticeiras e suas assembleias com os demônios, mas (...) eu tive medo de ver-me entregar a esses sentimentos”69. Ou ainda na fala do juiz Henry 

Boguet, que diz: “(...) não nego que o que se diz das feiticeiras seja muito estranho. Admiramo-nos com seu transporte ao sabá. Maravilhamo-nos 

com seus ofertórios, suas danças, seus beijos vergonhosos, seus festins e suas cópulas carnais com o mestre”70.  

                                                
69 MANDROU, 1979, p. 114 

70 Ibid., p. 125 
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As imagens capturam essa difícil contenção das paixões. Momento em que a incompreensão de ser dominado por esses sentimentos é 

explicada como algo que pertencente a uma ordem sobrenatural, demoníaca. Sendo a cavalgada e o voo símbolos de uma inversão da ordem social 

entre homens e mulheres. Mais do que uma sátira, essa imagem funcionava como um alerta sobre os perigos de mudança na posição entre homens 

e mulheres. Subvertê-la significava também colocar em risco toda a ordem social, provocando doenças, tempestades, paixões e melancolia.  
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1.5 DAS TEMPESTADES À MELANCOLIA E À GUERRA 

 Tal conexão arbitrária entre a desordem sexual e a desordem pública se expande 

para a culpabilidade das feiticeiras sobre as desordens psicológicas. Sua influência 

adentra o espaço privado. A melancolia. Essa sensação de luto em relação a si e a vida. 

Um abandonar-se tão bem representado na pequena gravura71 de Albrecht Dürer datada 

de 1514, feita em Nuremberg.  

A mulher alada sustenta desanimadamente a cabeça. O desleixo da postura nos 

faz entrever a morbidez de seus pensamentos, mimetizados com o ambiente confuso e 

desordenado. As descobertas científicas e o conhecimento matemático, representados 

pelos objetos jogados junto ao cão malcuidado, parecem não fazer sentido, diante de 

uma Natureza que se impõe aos humores humanos.  

Seu olhar nos conduz à paisagem ao fundo. Uma pedra lapidada funciona como 

uma espécie de demarcação desses mundos. Entre a tentativa frustrada de controle do 

mundo x o mundo natural e sobrenatural (no sentido que escapa à compreensão).  

                                                
71 Gravura “Melancolia I” (24 x 18.5 cm), 1514, Nuremberg (Alemanha). Atualmente encontra-se no The Metropolitan Museum of Art, em Londres, Disponível em: 

<http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/43.106.1>. Há também cópias na Austrália, Princeton, Budapeste (Hungria) e Tokyo (National Gallery of Victoria; Princeton 

University Art Museum; Museum of Fine Arts Budapest; The National Museum of Westen Art).  

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/43.106.1


69 

 

Atrás da pedra um detalhe importante: uma pequena panela queima, como as utilizadas pelos sortilégios das feiticeiras. Ainda mais ao 

longe, no horizonte, um monstro diabólico voa sobre o mar, emoldurado por um arco-íris que enlaça um raio de luz em sentido incomum. A besta 

carrega uma faixa onde podemos ler: “Melancolia I”72. Sentimento classificado como uma doença desde o séc. V. a.C por Hipócrates. Segundo o 

grego, considerado o pai da medicina, a melancolia seria gerada pelas influências de Saturno, astro-mitológicoxxxiii que motivaria a secreção de 

uma bílis negra no organismo humano. 

A mulher funciona como uma conexão desses mundos: o natural, o sobrenatural e o humano. E, apesar de integrar o mundo dos homens, 

representado pela ciência, ela possui asas, conectando-se à besta que voa ao fundo. A distância do espírito maligno não o impede de atormentar a 

alma feminina. Tudo leva a crer que não há ciência ou religião que possa impedir ou controlar tal conexão. Ela representa, sobretudo, a inevitável 

permeabilidade entre a magia, a religião e a ciência73. Seria essa a razão do famoso quadro mágico não produzir um resultado coerente? Um indício 

da frustrante tentativa dos homens de controlar o natural e o sobrenatural _ implacáveis em suas tragédias, doenças e influências sobre o espírito 

humano? Representa o sempre incompleto “desencantamento do mundo”!? 

A enigmática imagem é alvo de uma série de interpretações, inclusive, diversas desta que apresento. Dentre elas a mais célebre e aceita é a 

do historiador de arte Erwin Panofsky74, que a compreendeu como uma alegoria da “melancólica imaginativa” que acompanha os gênios, 

classificando a obra como um “autorretrato espiritual” de Durer. Uma espécie de niilismo próprio dos grandes pensadores e artistas (sendo, em 

                                                
72 Segundo hipótese de Erwin Panofsky a série segue, sendo a gravura de “São Jerônimo em seu estudo” (1514), a suposta continuação ou a Melancolia II. Em seguida “O 

Cavaleiro, a morte e o diabo” (1513), a terceira imagem da série, Melancolia III (PANOFSKY, 1964).  

73 “Num mundo em que as barreiras entre Magia, Religião e mesmo Ciência mal estavam traçadas, não era fácil esclarecer o que pertencia a uma e a outra esfera” (SOUZA, 

1993, p. 24) 

74 PANOFSKY, 1964.  
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certa medida, um indício bem-vindo de sua distinção intelectual). Se de fato a obra pode ser tomada nesse sentido, ou até mesmo como um prelúdio 

do “Vanitas” (que emerge no séc. XVII), não podemos menosprezar seus sentidos mais imediatos e contextualmente ancorados.  

A imagem é um indício de uma mudança de mentalidade em curso. Seu desvelamento não deve ater-se aos elementos isoladamente, mas 

como eles conversam com as angústias sociais do seu tempo. Uma imagem importante, não como um enigma, ou desafio intelectual, mas por ser 

o indício de uma ruptura que configurará uma mudança de rota do processo social. O debate sobre as causas da melancolia será a primeira cisão 

entre dois grupos estabelecidos (e até então unidos): os médicos e os demonólogos.  

A gradativa discordância entre ambos ultrapassa o objetivo de encontrar a cura da doença. O que estava em jogo era a crescente 

autonomização dos cientistas em busca de autoridade e reconhecimento social. Vale lembrar que os demonólogos eram mais respeitados que os 

médicos e continuaram sendo por um longo período. Ainda que não represente ruptura entre a medicina e a religião, a busca de afirmação do grupo 

ligado à ciência começa a ganhar forma.  

Um bom exemplo desse debate _ que mantém a vantagem aos demonólogos _ é vivido entre o médico Jean Wier e o demonólogo Jean 

Bodin entre 1563 a 1580. O jovem médico forma-se na Alemanha, sendo aluno de Cornelius Agrippa _ sábio ocultista que também influenciará, 

via textos, Albrecht Durer na composição de sua imagem sobre a Melancolia. O que indicava uma formação comum aos médicos da época: 

mesclando ciência à referencias religiosas e místicas. Em grande medida, por esse motivo, Wier não negava “a existência do Diabo, nem seus 

intentos: conhece os textos sagrados que afirmam sua presença no mundo, e não deixa de citá-los”75 no tratado que publica em 1563 “De praestigiis 

daemonum et incantationibus et veneficiis”. No entanto, sua posição sobre a “melancolia” irá irritar e provocar a reação dos demonólogos da época. 

                                                
75 MANDROU, 1979, p. 106.  
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Wier distingue os “mágicos infames” que compactuaram com o Diabo e as “infelizes feiticeiras”, vítimas das imaginações, insinuações e aparições 

que o Diabo suscita. No entanto, acredita que o “humor melancólico” e a velhice caduca poderiam ser tratados com medicações.  

O livro que circula com relativo sucesso na Basileia, ganhando quatro edições de 1563 à 1568 e chega às mãos do renomado demonólogo 

Jean Bodin, que escreve quinhentas páginas para refutar furiosamente o então “pequenino médico renano”. Na obra “Démonomanie des sorciers”, 

Bodin explicita sua intenção no prefácio: “(...) para responder àqueles que por livros impressos se esforçam por salvar os feiticeiros: de forma que 

parece que Satã os inspirou e puxou seu cordão para publicarem esses belos livros”76.  

Em seu ataque Bodin apoia-se em dois argumentos. Primeiro, nas supostas provas da existência do Sabá, via inumeráveis confissões das 

mulheres, que pareciam repetir-se e assim confirmar-se em diferentes lugares da Europa. Ele diz: “Ora nós lemos que os juízes da Alemanha, da 

Espanha, da França e da Itália afirmam por escrito que todas as feiticeiras que eles mandaram executar, confessaram e persist iam em suas confissões 

até a morte inclusive”. Subestimando o erotismo feminino, continua seu argumento dizendo: “Sabe-se que as mulheres não costumam vangloriar-

se de suas luxúrias. E como confessariam elas terem copulado com os Diabos se não fosse verdade?” 77 

 Mas, caso as confissões das mulheres fossem desacreditadas, Jean Bodin revida com um argumento fatal. Um sofisticado nexo entre o 

sobrenatural que provém de Deus e do Diabo. Segundo ele, desacreditar nas maravilhas do Diabo seria simultaneamente colocar em dúvida o poder 

sobrenatural que provém de Deus. Tal engenhoso mecanismo tornaria qualquer pessoa incrédula nos poderes da feiticeira, um herege. No trecho 

afirma: “A gente não deve deter-se nas confissões, se elas não forem verdadeiras e possíveis, no que eu concordo com ele, mas sua assunção está 

                                                
76 Ibid., p. 107.  

77 Ibid.  
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em que diz, que não há nada possível de direito, que não o seja possível por natureza; isto é não somente falsa, mas também pleno de impiedade. 

Pois ela suprime todas as maravilhas de Deus, e suas obras feitas contra o curso da natureza....”78  

O livro torna-se um grande sucesso. Mais de dez edições entre 1580 a 1600 são publicadas na França, Alemanha e Itália. Indício de que seu 

argumento ecoava nos círculos eruditos da época, mesmo entre os médicos. A melancolia continua a ser compreendida como uma doença sobre-

humana, por meio de um curioso sincretismo entre a mitologia grega, astrologia (na imagem de Saturno) e a religião católica com o Diabo (na 

imagem da mulher). O vigor dessa tendência pode ser sentido pelos ecos da imagem de Durer _ motivando cópias e reinterpretações. A mais célebre 

delas é realizada pelo alemão Lucas Cranach _ considerado o terceiro mais talentoso de sua geração, depois de Dürer e de Grien.  

Cranach é um dos poucos artistas a usar a pintura a óleo e não a xilogravura para a representação das bruxas. A escassez do tema na pintura 

pode ser compreendida por sua função socialxxxiv _ mais contemplativa. Os artistas não podiam assumir o gosto pessoal pelo tema, ainda que 

veladamente ele existisse. As imagens das bruxas circulavam em panfletos e livros que tinham a intenção de “informar” fatos ocorridos, condenando 

moralmente tais mulheres. A incomum eleição da pintura para representar as bruxas por Cranach se explica, em grande medida, pela trajetória do 

artistaxxxv. Ao contrário de Dürer e Grien, que abrem as próprias impressoras e reproduzem e vendem imagens em folhas volantes ou em livros, 

Cranach se torna o pintor da corte de Frederico III da Saxônia em 1504. Utiliza a xilogravura apenas em 1522 para um propósito especial: ilustrar 

o Novo Testamento para o alemão, de Lutero. Tanto Cranach como Frederico III, o sábio, estabelecem estreita amizade com Lutero. Sua produção 

a favor da causa religiosa o torna conhecido como o “artista oficial da reforma luterana”79.  

                                                
78 BODIN (apud MANDROU, 1979, p. 110).  

79 GRAHAM-DIXON, 2011, p. 172.  
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Será no período de 1528 a 1532 que produz a série Melancolia80. Em uma explícita citação a Dürer ele reinterpreta a cena. Vemos a imagem 

da jovem alada, ricamente vestida, sentada no canto direito da cena. Reproduz também o cachorro e a esfera (símbolo da perfeição). Agora é a 

grande janela ao fundo que distingue e comunica dois espaços simbólicos. A esfera privada e a pública. Do lado de dentro a jovem está em um 

ambiente mais doméstico acompanhada de crianças agitadas, brincando freneticamente, o que contrasta com a postura melancólica da jovem 

mulher. Imóvel, sua única ação se limita a cortar repetitivamente com uma faca um galho de madeira, enquanto observa indiferente a alegria das 

crianças.  

                                                
80 A primeira imagem da série (1532) encontra-se em Copenhagen (capital da Dinamarca) no Museu for Kunst, Copenhagen, e, por fim a terceira (1532) no museu Unterlinden, 
em Colmar (França). Disponível em <http://www.musee-unterlinden.com>.  

http://www.musee-unterlinden.com/la-melancolie.html?searched=Recherche+Lucas+Cranach%3A&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2+ajaxSearch_highlight3
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Viajei ao encontro de uma dessas imagens, atualmente no Museu Unterlinden, na charmosa Colmar (conhecida como a pequena Veneza da 

França, que antes da Segunda Guerra pertencia à Alemanha). O mediano quadro (76,5 x 56 cm) nos captura pela qualidade e requinte da 

composição. Ainda que não esteja no centro da cena, nos atemos à mulher, que, reciprocamente, nos olha sem assombro, enquanto continua a cortar 

com a faca o longo pau de caça _ em uma ameaça velada, quase doce. Em seguida nosso 

olhar é conduzido junto ao balanço do menino, para outro espaço de ação.  

Do lado de fora, vemos pela janela uma nuvem negra se agitar no céu. Nela estão 

bruxas jovens e velhas cavalgando nuas em bodes, vacas, cavalos e dragões. Aparecem 

caçando um homem. Estão no comando, e ele é a vítima. Representa uma “anticaça”, 

ecoando as imagens germinais das bruxas.  

Uma jovem é levada na garupa 

por uma velha, como metáfora de sua 

iniciação sexual e diabólica. Ela morde 

o próprio braço, como sintomas do seu 

descontrole e êxtase.  

Curiosamente o pau de caça 

usado pelas bruxas é o mesmo cortado 

pela bela e jovem dona de casa. 

Conectando a desordem pública de 

papéis entre homens e mulheres, 
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representada pela cavalgada da bruxa e a melancolia “alada” de ordem psicológica e privada. Cranach interpreta a bruxaria “como um fenômeno 

ligado a inversão sexual e a falência da autoridade masculina”81, o que reverberaria em uma desordem psicológica e moral (a melancolia).  

 Em outra imagem82 da série realizada no mesmo ano de 1532, Cranach parece 

não limitar os efeitos maléficos das bruxas às desordens psicológicas femininas. Em 

uma quase imperceptível cena da paisagem podemos ver um grupo de cavaleiros em 

uma batalha logo abaixo da cavalgada e caça das feiticeiras. Conectando a belicosidade 

masculina às bruxas.  

 O tema possivelmente é uma citação às temidas Ordens Furiosas que entraram 

para o imaginário europeu desde a Idade Média. Bandos de jovens nobres que 

causaram grande terror no ano 1000. Saqueavam as colheitas, violentavam as mulheres 

e destruíam vilarejos. Militarizados durante as guerras entre os estados, esses jovens 

                                                
81 ZIKA, 2009, p. 101.  

82 Melancolia, (1532, quadro horizontal), Lucas Cranach. Encontra-se em Copenhagen (capital da Dinamarca) no Museu for 
Kunst, Copenhagen. Disponível em <http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/highlights/lucas-cranach-den-aeldre-melankolien/>.  

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/highlights/lucas-cranach-den-aeldre-melankolien/
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se lançam a atos de violência nos períodos de paz. Na obra “Na pista de nossos medos”, o historiador Georges Duby afirma que “o povo camponês 

considerava-os agentes do demônio”83.  

Tal foi a desordem causada pelos jovens que os bispos e os nobres promovem uma assembleia para impor-lhes limites. As restrições nos 

dão a medida da violência provocada pelas Ordens Furiosas. Estabelecem que “podeis matar-se entre vós, mas não mais devereis, doravante, brigar 

nos arredores das igrejas. Não podereis brigar em determinados dias de semana, em memória da Paixão de Cristo. Nada de guerra da sexta-feira, 

nem no domingo. Além disso, não deverais atacar as mulheres, não as nobres, em todo caso, nem os comerciantes, os padres e os monges”84.  

Uma sociedade em estado de alerta, onde a pilhagem, o roubo e a violência contra as mulheres eram tidos como “parte dos prazeres da 

vida”xxxvi. Fato que muda gradativamente durante o séc. XV e XVI, onde tal expressão de alegria com a crueldade se torna gradualmente 

condenável. Uma violência “domada por inumeráveis regras e proibições que se transformaram em autolimitações. Foi tão transformada, refinada, 

civilizada, como todas as outras formas de prazer”85. No quadro, Cranach adota também uma narrativa civilizadora da violência ligando-a à 

selvageria do espírito conduzido por motivações diabólicas: a bruxa.  

Suponho entretanto que esse processo de desumanização estereotipada das bruxas (e em seguida das tupinambás canibais) talvez não 

alcançasse tanto vigor se não fosse interceptado por uma invenção tecnológica que iria mudar drasticamente a forma como as informações eram 

intercambiadas. A descoberta da Imprensa a partir de 1450. 

                                                
83 DUBY, 1998, p. 100.  

84 Ibid., p. 102. 

85 ELIAS, 2011, p. 183. 
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1.5.1 Estereótipos sensacionais: a circulação de panfletos noticiosos sobre as bruxas e índias antropófagas no séc. XV e XVI 

 

 Assassinatos cruéis, o nascimento de crianças deformadas, a peste, inundações, cometas, animais desconhecidos e monstruosos, milagres, 

magias, julgamentos, tempestades; bruxas e tupinambás canibais povoam os panfletos e volantes noticiosos impressos na Europa no séc. XV e 

XVI. Surgia um novo ramo comercial com o nascimento da Imprensa na Europa, e com ele o gosto pelos “fatos diversos”. O sensacional torna-se 

rapidamente popular. Sua fórmula? Uma página com uma imagem impactante ocupando mais de sua metade, uma manchete forte geralmente com 

superlativos (maravilhoso, fantástico, terrível) seguida de um pequeno texto que relatava a suposta notícia. Mais baratos e fáceis de ver/ler e de 

trocar do que livros, os volantes noticiosos tornam-se rapidamente um fenômeno de comunicação de massa, mesmo para os analfabetos. 

  O sensacional encontra, nessa nova forma de comunicação, suas bases sociais para florescer, agradando tanto o público em geral  
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como as autoridades _ por não tocarem nos assuntos políticos.  

Para esta investigação viajei para Zurique, na Suíça, em 2013, para conhecer a coleção mais extensa de volantes noticiosos impressos e 

manuscritos preservados que circularam na Europa: a coleção Johann Jacob Wick86 _ atualmente na Biblioteca Nacional de Zurique. Tive acesso 

aos mil novecentos e vinte e cinco (1.925) panfletos e volantes que circularam em várias partes da Europa e foram colecionados pelo pastor da 

Igreja Prediger em Zurique, o alemão Johann Jacob Wick (1522-1588).  

No primeiro contato com a coleção, o que me chamou a atenção foi a repetição de fórmulas e temas nos panfletos. A mulher bela e nua na 

fogueira, as cenas de tortura, os assassinatos cruéis e o Diabo ganham formas e desenhos muito similares apesar de os panfletos ter sido produzidos 

em lugares distintos da Europa e em anos diferentes. A mesma impressão pode ter impactado o pastor, que _ em sua perspectiva religiosa _ deve 

ter visto na recorrência de fatos cruéis e sobrenaturais em toda a Europa e fora dela a prova da fúria divina e da aproximação com o fim do mundo. 

Não só os padres, mas a população e os eruditos pareciam compartilhar a mesma impressão. Um juiz de Borgonha, Henry Bouguet, diz que 

“os feiticeiros andam por todas as partes aos milhares, multiplicando-se como as lagartas em nossos jardins. O que é uma vergonha para os 

magistrados, aos quais cabe o castigo dos crimes e delitos”87.  

Essa aparência “repetição” dos fenômenos tem também como pano de fundo o próprio modus operandi da técnica: a reprodutibilidade que 

toma forma no estereótipoxxxvii. O termo que provém inicialmente de stereos + typos, ou impressões sólidas, referia-se a uma técnica de reprodução 

realizada a partir de uma cópia. O estereótipo produzia uma série de outras impressões aproximadas, mas de baixa qualidade, tanto que o termo 

                                                
86 Coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Disponível em: http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-

sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de 

87 MANDROU, 1979, p. 111.  
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adquire um sentido pejorativo no século XVIII e XIX, como sinônimo de “impressão de baixa qualidade”. Quem mais tarde consagra a ideia de 

estereótipo tal qual a compartilhamos hoje no senso comum é o jornalista, crítico de mídia, ensaísta e filósofo político americano Walter 

Lippmann, em 1922, na obra “Opinião Pública”. Utilizando o termo como metáfora das relações sociais, ele define o estereótipo como “imagens 

mentais de si, dos outros, e da vida social. Formas fixas de classificar e ordenar o mundo em imagens familiares”88. 

Repetir era a fórmula da produção massiva e de baixo custo, especialmente no que se refere às imagens, já que novas encomendas aos 

xilogravuristas significavam encarecer os panfletos. “Quando o rio Sena transbordou em Paris em 1579 uma xilogravura mostrava água onde devia 

haver ruas _ a mesma gravura havia sido utilizada em 1480, para representar uma vista da 

Cidade de Veneza”89 .  

 Em 1576, um panfleto estampava uma serpente alada de duas cabeças: “Uma serpente 

monstruosa e horrível”, dizia a manchete da publicação francesa sobre o animal encontrado na 

Ilha de Cuba, que três anos mais tarde era utilizada em nova notícia, agora de “uma serpente 

ou dragão voador grande e maravilhoso” 90 sobre a cidade de Paris. A repetição da imagem 

poderia dar a impressão da repetição do fenômeno, confirmando sua existência e aparência.  

O sobrenatural torna-se um dos temas preferidos dos panfletos e não pode ser reduzido 

apenas a uma má-fé dos noticiaristas em busca de audiência e lucro. Homens e mulheres que 

                                                
88 LIPPMANN, (1920), 2008. 

89 STEPHENS, 1993, p. 305.  

90 Ibid. p. 307.  
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compartilhavam a mesma mentalidade social que tinha o “mágico” como um fato. Uma Europa que também se deliciava e temia a descoberta de 

novos mundos, animais, paisagens, pessoas e costumes. As pessoas estavam maravilhadas e ávidas por todas essas novidades91.  

Tal circulação de novidades precisava, no entanto, encontrar inteligibilidade e comunicabilidade para esses fatos sem precedentes. Como 

podemos observar no esforço feito pelo autor de um panfleto de 1614, que assina com as iniciais A.R, ao descrever um animal desconhecido (e, 

portanto, monstruoso92) que vivia na Floresta de Sussex, a 30 milhas de Londres (Inglaterra):  

 

Essa serpente (ou dragão, como alguns chamam), tem supostamente 2,75 metros de comprimento, ou mais, e possui o formato de um eixo de rodas 

de uma carroça; é algo mais espessa no meio e um pouco menor nas duas extremidades. Do mesmo modo foram descobertas duas protuberâncias 

em ambos os seus lados, tão grandes como grandes bolas de futebol, e que (conforme alguns acreditam) com o tempo se desenvolveram em asas; 

entretanto, Deus, espero que quererá (para defender as pobres pessoas dessa vizinhança) que ela seja destruída antes que aprenda a voar93.  

 

  A busca por referências conhecidas para explicar o desconhecido produz um efeito visual inusitado. O que Gombrich nomeou de 

“estereótipo adaptado”94 ao referir-se a essa certa elasticidade e flexibilidade das estereotipias ao interpretar e absorver coisas novas a partir de 

imagens e experiências familiares. O “ouvir”, o “ver” e o “presenciar” eram faculdades restritas aos aventureiros ou desbravadores que se moviam, 

viajavam e desbravavam o novo. Eram eles que relatavam aos noticiaristas e xilogravuristas tais novidades. Estes por sua vez, sem que nunca 

                                                
91 Nas palavras do historiador Mitchell Stephens “Trocar informações é uma forma de maravilhar-se com o mundo” (STEPHENS, 1993, p. 226).  

92 “Os monstros e as bruxas, por exemplo, eram frequentemente reais. ‘Monstro’ era o nome dado a uma pessoa ou animal seriamente deformado” (STEPHENS, 1993, p. 270) 

93 A.R. (STEPHENS, 1993, p. 269-70).  

94 GOMBRICH, 2007, p. 76.  
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tenham presenciado os fatos, tentavam dar comunicabilidade aos relatos por meio de referências que dominavam em fórmulas textuais e visuais 

conhecidas pelo grande público. O “ouvir dizer” e o “ouvir falar” traduziam-se em imagens imprecisas mediadas por terceiros que acrescentavam 

com a imaginação o que faltava em informação. O resultado são deformações fantasiosas, fruto da combinação de relatos de segunda mão, da 

inventividade dos artistas; da ambição ou mesmo da credulidade dos noticiaristas; dos mitos e folclores populares; ou mesmo da incompreensão 

de alguns fenômenos.  

 Tais “deformações fantasiosas” das notícias não necessariamente implicavam na automática credulidade do público. Os panfletos encontram 

resistência especialmente entre parte da elite intelectual que via na fórmula sensacional e estereotipada uma estratégia cínica de angariar mais 

leitores e lucro. Eram também concorrentes incômodos dos autores de livros. Um escritor inglês chamado Innis se queixa: “O menor panfleto é 

hoje em dia mais vendável que as obras dos homens mais ilustres”; o poeta Ben Johnson incentivava a rivalidade entre eles: “Um poeta devia 

detestar um trovador”. Em 1631, o escritor Clitus satiriza os noticiaristas com o texto intitulado “Negociante de Baladas” que diz assim: 

Ele possui um dom singular de imaginação, já que pode discorrer acerca da execução de um homem muito antes de sua confissão. Nem suas 

invenções carecem de imaginação; por querer relações mais verdadeiras, se precisar, ele pode descobrir para você um dragão em Sussex (ou) um 

monstro marinho do interior... 95 

  

O escritor inglês William Shakespeare na peça teatral “Conto do Inverno” (The Winter’s Tale, 1610/11)xxxviii também narra com cinismo 

a circulação dos panfletos, associando-os com uma suposta credulidade popular. No terceiro ato ele narra a reação de uma camponesa chamada 

Dorcas às baladas cantadas pelo noticiarista de nome Autólico (definido por Shakespeare como um vigarista), em companhia de um camponês, 

                                                
95 CLITUS (apud STEPHENS, 1993, p. 276). 
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filho de um pastor, chamado de “Bobo”. O poeta inglês associa dessa forma os camponeses religiosos e as mulheres analfabetas e pobres como 

possíveis consumidores crédulos de tais relatos. No diálogo deixa entrever que mais do que pela veracidade as notícias alcançavam o sucesso junto 

ao público por sua capacidade de produzir emoção e assombro. Eram, portanto, compradas (ou não) de acordo com sua competência em 

surpreender, mais do que fazer crer em absoluto. Em um trecho o noticiarista canta em voz alta várias notícias, à espera de encontrar alguma que 

atenda “ao gosto da freguesa”. 

Autólico — Aqui está uma de toada muito triste: como a mulher de um usurário deu à luz vinte sacos de moedas de ouro 

de uma só vez e como ela desejava comer assados de cabeças de víboras e de sapos. 

Mopsa — E acreditais que isso seja verdade? 

Autólico — Pura verdade, aconteceu há um mês. 

Dorcas — Deus me livre de casar com um usurário. 

Autólico — Vem citado aqui o nome da parteira, uma tal Mistress Taleporter, e de cinco ou seis mulheres que estiveram 

presentes ao parto. Por que haveria eu de espalhar mentiras? 

Mopsa — Por favor, compra essa (pede Mopsa ao companheiro) xxxix.  
 

Essa distinção do público entre intelectuais incrédulos de um lado e analfabetos pobres e tendencialmente mais crédulos de outro pode não 

ter sido tão marcada assim. Os relatos sensacionais provavelmente seduziram _ ainda que veladamente _ também os intelectuais. O fato de os 

estratos mais abastados não adquirirem panfletos e volantes sobre os “faits divers” não implica que eles não devam, “pelo menos, ter-lhes lançado 

alguns interessados olhares de esguelha”96. Considerando a ampla circulação era difícil ignorar sua existência, já que eram fixados “nos postes de 

                                                
96 STEPHENS, 1993, p. 289.  
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toda a cidade para despertar interesse de compradores; (...) as baladas podiam ser ouvidas pelas ruas, e era comum que estalagens e tabernas, e até 

algumas casas particulares tivessem as paredes forradas de volantes” 97. 

Uma fórmula de sucesso comunicacional que não pode ser explicado apenas pela ampla circulação. Como analisei até então, podemos 

perceber que essa lógica narrativa particular caracteriza-se pela:  

1) síntese _ as narrativas tornam-se mais resumidas, pois circulavam em uma só página, o que igualmente obrigava a eleição de uma imagem 

representativa;  

2) repetição da fórmula narrativa-pedagógica _ em geral passa da apresentação da transgressão para, em seguida, revelar o desfecho moral;  

3) impressão de recorrência do fenômeno social pela repetição _ promovida pela intensa circulação e repetição de xilogravuras e fórmulas 

narrativas, para baratear os custos; 

4) ampliação do público _ os panfletos circulavam em várias camadas da sociedade pelo custo e fácil assimilação; e, por fim,  

5) consagração da imagem _ como atrativo central da narrativa.  

 

 

 

                                                
97 Ibid, 1993 p. 288-289.  
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1.5.2 A bruxa como estereótipo aglutinador das notícias sensacionais 

  

O nascimento de crianças deformadas; as mudanças climáticas (tempestades; incêndios; inundações e etc); animais alados e assassinatos 

encontram uma causa. Uma culpada: as mulheres/bruxas e sua sexualidade desenfreada. Tanto os artistas como os editores descobrem na temática 

das bruxas um mercado potencial. Não havia nada que transgredisse e que simultaneamente deleitasse mais o público do que elas. Na medida em 

que reuniam perigosamente todas as notícias de maior sensação dos panfletos em um só lugar: sexo, traição, violência e o sobrenatural. Elas passam 

a ser responsabilizadas pelos fenômenos trágicos e sobrenaturais, na já em curso associação entre a desordem sexual (privada) e a desordem social 

(pública).  

Observamos, desde então, dois processos de síntese promovidos pelos panfletos noticiosos que aceleram a formação do estereótipo da bruxa 

durante o século XV. Uma de ordem moral e outra de ordem técnica. 1) As bruxas passam a sintetizar um conjunto de desordens. Sua imagem 

aciona: a violência, tempestades, animais monstruosos, doenças, crianças deformadas etc. 2) Sua iconografia se torna condensada. O formato 

promove a eleição dos elementos significativos que passam a ser apresentados na mesma imagem.  

 As imagens das bruxas encontram, assim, a forma de seu florescimento nesse suporte mais do que na pintura e escultura. Uma série de 

fatores podem ajudar a compreender tal fato. O primeiro motivo: a representação da mulher/bruxa tinha a princípio uma função de alerta, de 

patrulhamento moral. Sua “contemplação” não apresentava as condições sociais e morais para se afirmar na pintura _ com raras exceções como 

Lucas Cranach e mesmo algumas imagens de Hans Baldung Grien (como demonstrado anteriormente).  
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O predomínio da bruxa na xilogravura e nos panfletos explica também como seu estereótipo se consolida tão rapidamente. A intensa 

circulação dos panfletos e cópia desses desenhos foram fundamentais para popularizar rapidamente um 

número de códigos visuais das bruxas. Circulação que aquecia o mercado tipográfico e as encomendas aos 

artistas _ promovendo uma troca de conhecimento entre eles. Tanto que os principais xilogravuristas se 

encontraram como alunos e professores, concorrentes e colegas. Outros atores sociais terão também 

importância acrescida na formação da estereotipia das bruxas, apensar de passar despercebidos: os editores 

e donos das tipografias98. Eles serão não só responsáveis por encomendar imagens aos artistas, como 

orientarão a produção preocupados que estavam com a concorrência entre si. 

Buscavam uma fórmula dramática e depositavam nas imagens o principal atrativo e fonte comercial. 

Uma fórmula que consistia basicamente na apresentação da transgressão, narrando detalhadamente o 

malefício, seguido de um desfecho moral. Os quadrinhos com sequências de imagens caminhavam nesse 

sentido, criando uma cronologia narrativa que aos poucos derivava no crime e em seguida na punição do 

desvio. No panfleto99 ao lado, de 1581, o fato é contado exclusivamente pela sequência de imagens que 

narra a história de Elisabeth Gugerili, que, seduzida pelo Diabo (1), passa a encantar e envenenar homens e 

crianças (2,3,4). Ao fim é punida: queimada.  

                                                
98 Dentre eles: Nicolauss Basse; Stefan Hamer, Alexandre Weissenhorn; Johann Zainer; Johann Steinmann, Johann von Schwarzenberg; Johannes Knobloch; Chirstiph Rab; 

Wendel Humm; Johann Gruninger; Lucas Mayer; Georg Kress; Adan Berg; Adam Henricpetri; entre outros 

99 Panfleto da coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Disponível em: <http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-

sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html>.  

http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de
http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de
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Nesta outra imagem,100 que integra uma folha volante de 1568, vemos a festa de casamento da mãe e da filha com o demônio em uma 

floresta e o desfecho trágico. Dividida em dois quadros temporais demarcados curiosamente por uma cerca. De autoria desconhecida, a imagem 

também apresenta uma cronologia moral ao episódio. Na primeira cena temos a festa: o Sabá. Uma mulher mais velha, demarcada pelos cabelos 

presos, dança de braços dados com o demônio, que tem forma metade humana, metade animal. Próxima a ela uma jovem de tranças também dança 

com outro demônio. Enquanto isso, outros dois tocam flauta e um tambor. Um 

terceiro na floresta abraça e morde uma árvore em atitude violenta e animalesca. 

Abaixo vemos uma mesa posta, enquanto o Diabo prende o fogo de duas 

pequenas panelas em uma cabana.  

Na cena ao lado o desfecho: mãe e filha são julgadas por um tribunal. 

Dois homens seguram as transgressoras, enquanto recebem a sentença de um 

juiz _ representado com a espada e chapéu sentado no centro de uma mesa, junto 

a outros três homens (provavelmente testemunhas). Enquanto isso, ao fundo, a 

fogueira é preparada.  

O historiador Robert Mandrou faz uma observação importante sobre os 

julgamentos e as fogueiras dos processos da Inquisição. São, em suas palavras, 

“experiências visíveis”101, no sentido de ser públicas. O que as conferia 

                                                
100 Panfleto da coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Disponível em: <http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-

sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de>. 2013.  

101 MANDROU, 1979, p. 63.  

http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de
http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de
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realidade. Seguindo seu raciocínio, acrescentaria que a visualidade de que careciam os fatos sobrenaturais e o Sabá é restituída pelas imagens dos 

panfletos. As fantasias se materializavam nas imagens, confirmando a existência das bruxas e do Diabo.  

Na imagem ao lado, a notícia envolvia a mãe Regula Meyerin e sua filha, Ana Langin, na cidade de Bern (ou Berna), na Suíça. No texto, a 

mãe é acusada de iniciar a filha nas artes sexuais e de se casarem com o Demônio durante uma festa com excesso de bebida, comida e música. São 

julgadas e mortas na fogueira. O tema não se limita a esse caso. A ideia da iniciação sexual da jovem por uma mulher mais velha, ou mesmo por 

sua mãe, era muito comum nas imagens. 

Uma composição que é copiada em novo panfleto seis anos mais tarde, em 1574, para relatar o julgamento de três mulheres em uma comuna 

Suíça chamada Bremgarten. Mantém-se praticamente toda a primeira cena da festa, 

substituindo o julgamento pela punição das três em uma fogueira.  

O final moralizante das notícias era uma fórmula recorrente que oferecia uma espécie 

de licença de fruição trágica. O reestabelecimento da ordem oferecia uma autorização velada 

para desfrutar dos detalhes cruéis e sórdidos das histórias sem que o leitor ao fim 

compactuasse com eles.  

Nesse sentido, o leitor poderia “deleitar-se indiretamente com o excitamento da 

transgressão somente até o momento em que a autoridade deve ser estabelecida, que os 

limites devem triunfar. As sociedades parecem exigir que a moralização vigorosa e excessiva 
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acompanhe qualquer relato dramático que afronte seus regulamentos”102. A imagem da bela mulher na fogueira é a síntese perfeita da fruição 

sensual e sua imediata adequação à ordem vigente. Puni-las funcionava como um jogo de espelhos. Uma dupla moralização: delas e do homem 

seduzido.  

Não sem razão esse estereótipo marginal e 

atrativo da mulher será a imagem predominante 

entre os panfletos noticiosos analisados na coleção 

wickiana. Selecionamos dois deles. O primeiro foi 

impresso em 1533 por um ativo editor de 

Nuremberg, Stefan Hamer, e ilustrada por Erhard 

Schön. O segundo panfleto é de 1555. Editado 

também em Nuremberg por Endres Zenckel.  

Além da mulher na fogueira e do Sabá, 

outros dois temas serão recorrentes na 

representação das feiticeiras: a tortura 

(especialmente a prova da água) e os assassinatos 

cruéis _ induzidos pelos encantamentos e 

sortilégios das bruxas.  

                                                
102 STEPHENS, 1993, p. 263.  
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O impacto emocional dos fatos extraordinários foi paradoxalmente naturalizado por fórmulas estereotipadas criadas pela imprensa. Em um 

processo em que “o extraordinário é transformado em ordinário”103. Nesse sentido, mais do que uma técnica o estereótipo forjou uma comunicação 

que influenciou o imaginário europeu moderno. Um modelo baseado em quatro princípios correlacionados, listados abaixo.  

 

1) Fixação de uma “impressão”, estabilizando um sentido comum.  

2) Repetição ou reprodução, naturalizando fenômenos sociais/culturais.  

3) Padronização e universalização. 

4) Velocidade e economia desse “método”. Os estereótipos, como classificações mentais, são formas “econômicas” que 

nos poupam o conhecimento em detalhe de pessoas e situações, nos auxiliando a alinhar rapidamente nossa ação as situações 

e relações sociais104. 

 

                                                
103 “Notícias de impacto são algo extraordinário, mas seu destino é serem assimiladas pelo convencional. São apresentadas em formatos de rotina, ilustradas com imagens 

familiares, contadas em fraseados lugar-comum e forçadas a encaixar-se em motivos estereotipados” (STEPHENS, 1993, p. 314)  

104 GOFFMAN, 1985.  
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Imagens que tinham um papel acrescido em um ambiente em que a maioria da população era analfabeta. Os quadrinhos, com a série 

cronológica dos acontecimentos, tornavam a leitura dos textos uma habilidade desnecessária. Já que em geral eram narrados por noticiaristas para 

atrair as pessoas. Por isso, o que as pessoas compravam e colecionavam, verdadeiramente, eram as imagens dos panfletos. Eram a porta de acesso 

ao sensacional, serviam como forma de memória e prova material da existência dos fenômenos narrados.  

  A circulação e repetição da tópica nos panfletos noticiosos também produziram um efeito social curioso: a impressão do aumento dos casos 

de bruxaria. Assim o percebem os Inquisidores Kramer e Sprenger, quando se perguntam: “Qual é a fonte do aumento das obras das bruxas? E de 

onde provém que a prática tenha crescido em tão notável medida”105. Uma sensação que promove a ideia da necessidade do seu combate vigoroso. 

Fato que legitimava ainda mais a autoridade da Igreja e seu controle social.  

Uma expiação que contamina todas as relações sociais. Grande parte dos processos inquisitoriais se iniciava com denúncias de vizinhos e 

pessoas próximas, homens e mulheres. Por razões que iam da crença nos poderes diabólicos das bruxas a um revanchismo pessoal, motivado por 

afetos e desafetosxl. Esse “jogo de denúncias” envolvia, inclusive, pais e filhos, como relata o processo: “Observam que Nicolas e Claude Bacherey 

estão com os filhos detidos no cárcere desta localidade de Dole, entre os quais está Catherine Rouhier de nove, outro chamado Claud Rouhier de 

sete a oito anos, os quais foram acusados de sortilégios”106.  

                                                
105 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 3 

106 MANDROU, 1979, p. 80.  
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 Seria redutor acreditar que a “fogueira” da Inquisição contra as bruxas foi acesa exclusivamente pelos integrantes da Igreja. Todos estavam, 

de certa maneira, assombrados pelos mesmos fantasmas demoníacos. Neste panfleto107 noticioso datado de 1574, temos pistas dessa participação 

social ampliada na perseguição a mulheres desviantes. Relatando a execução de três bruxas em Baden, a imagem desvela o caráter público do 

evento. Um grupo numeroso observa as três mulheres sendo colocadas na fogueira por dois 

homens, um deles pode ser o juiz, pelas vestimentas. O mais curioso é que abaixo, logo no 

centro da imagem, uma mulher ajuda a acender a fogueira. Cena rara nas representações da 

execução das bruxas. Não seria forçoso acreditar que mulheres compactuaram em grande 

medida com a estrutura de crenças de seu período, colaborando com denúncias e mesmo na 

execução de outras mulheres.  

 Naquele momento seria difícil escapar ao vigor do nexo causal que responsabilizava as 

mulheres que desobedeciam às normas sociais vigentes pelo conjunto de desordens sociais. Um 

nexo que adquiriu forma vigorosa nas imagens das bruxas. Apenas uma notícia teria a força e 

o apelo social para concorrer com o espanto provocado por elas: as belas índias nuas e, 

posteriormente, o conhecimento de suas práticas canibais.  

  

                                                
107 A imagem faz alusão a outro panfleto apresentado adiante, publicado no mesmo ano, narrando a execução de três mulheres em uma comuna Suíça chamada Bremgarten 

em 1574. Coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Disponível em: <http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-

sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html>. 2013.  

http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html%3e
http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html%3e
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1.5.3 A descoberta de “homens e mulheres que andam nus” é notícia 

 

 O espanto causado pelo navegador Cristóvão Colombo ao ver, pela primeira vez, pessoas andando nuas em público e vivendo em um 

cenário idílico não foi menor que dos europeus ávidos por novidades das terras desconhecidas. Mas com uma diferença: ao contrário dos 

navegadores, o público e os artistas tinham apenas os “olhos” da imaginação para compor essa imagem. A beleza a e nudez dos índios, 

especialmente das índias descritas vagamente nas cartas, é alvo de grande curiosidade, alimentando a criação imaginária do público e dos artistas. 

Tal vontade de ver é vivamente expressa na fala do escritor francês Michel de Montaigne: “Esta descoberta de um país infinito parece ser 

considerável. (...) Temo que tenhamos os olhos maiores que a cara e mais curiosidade que capacidade”108. 

Quando Colombo retorna à Europa em 1493, as notícias de suas “visões” maravilhosas se espalhavam: “O próprio explorador lidou com 

grande parte das relações públicas, disseminando a notícia enquanto circulava por banquetes e comemorações, era recebido por várias 

personalidades, e era chamado na rua ao longo do caminho de Barcelona e da corte espanhola”109. A notícia circula também via cartas manuscritas. 

Uma delas chega a Florença no final de março com a informação “de uma ilha habitada por um povo que usa determinadas folhas em volta de seus 

genitais e nada mais”110. O próprio navegador redige uma carta minuciosa descrevendo a viagem e as aventuras para alimentar a curiosidade da 

corte e consagrar seu heroísmo.  

                                                
108 MONTAIGNE, (1578-79), 2009 p. 45-46. 

109 STEPHENS, 1993, p. 181.  

110 MORISON (apud STEPHENS, 1993, p. 374-5).  
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Mas, tal novidade não teria a extensão, alcance e repercussão social que obteve se não 

tivesse sido mediada pela imprensa. A versão escrita para as cortes foi logo impressa e 

distribuída em Barcelona no dia primeiro de abril (imagem da carta original ao lado111). Quando 

“o próprio Colombo entra na cidade de Barcelona em meados de abril centenas de cópias de 

panfletos que descrevia sua descoberta, utilizando suas próprias palavras, já estavam circulando” 

112. Dizia:  

 

Eu encontrei uma grande quantidade de ilhas habitadas com inúmeros moradores....As 

pessoas (...) todas andam nuas, homens e mulheres, exatamente como foram postas no 

mundo, por suas mães; no entanto, algumas mulheres cobrem um único lugar com uma 

folha de uma planta, ou com alguma coisa de algodão feita para este fim. Não 

conhecem o ferro nem o aço, e não possuem quaisquer armas; e nem têm aptidão para 

tanto; não que não sejam pessoas bem-formadas e de boa estatura, mas é que são 

extraordinariamente tímidas113 

 

                                                
111 Carta impressa de Cristovão Colombo, 1 de abril de 1943, para circular em Barcelona, Espanha. Exemplar disponível na Livraria Pública de NY. Disponível em: 
http://www.nypl.org/ 

112 “Tanto a conversação, quanto a escrita provou ser incapazes de disseminar, por exemplo, a notícia da descoberta viking de forma que essa penetrasse bastante 

profundamente na consciência europeia, e assegurasse ao navegador Leif Eriksson um lugar parecido na visão do mundo ao que Colombo encontraria mais tarde” 

(STEPHENS, 1993, p. 180).  

113 COLOMBO, 1493.  
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A carta é reeditada e impressa em latim, em Roma; em francês, em Paris; chegando também a Antuérpia, Basileia e Florença. Esse amplo 

compartilhamento da notícia impressa na Europa nos pode auxiliar a elucidar a força da ideia do Novo Mundo como uma conquista significativa 

que tinha “o homem e a mulher nua” como sua imagem primeira.  

Será em uma edição latina114 de 1493, “Insulis Inventis” (Ilhas Encontradas), produzida na 

Basileia, Suíça, de um renomado gravador local chamado Jakob Wolff, que serão incluídas na carta de 

Colombo uma das primeiras imagens do Novo Mundo. Viajei até Munique para conhecer um exemplar 

dessa primeira edição. Encontra-se no setor de obras raras da Biblioteca da Baviera. O pequenino e fino 

livro de capa verde cabe na palma da mão (com cerca de 12 x 16 cm). Sem nenhum rebuscamento na 

apresentação e com imagens de qualidade modesta, a pequena obra portátil provavelmente se destinava 

a um público diverso.  

A ordem de apresentação das imagens no livro pode nos oferecer um indício da hierarquia de 

importâncias conferida à descoberta. A primeira imagem representa o contato de Colombo com um grupo 

de índios nus. As outras trêsxli representam as terras descobertas e a navegação em direção à Europa.  

Na imagem os índios americanos estão nus, envergonhados e aparentemente indefesos, fazendo 

o primeiro contato com Colombo, que chega pela praia em uma pequena embarcação. O navegador e seu 

                                                
114 Um exemplar encontra-se na Biblioteca Nacional da Baviera, Munique. Uma edição digitalizada está também disponível na Coleção Brasiliana da USP. Disponível em 

<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00623500#page/2/mode/1up>.  

 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00623500#page/2/mode/1up
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ajudante, com chapéus orientais, oferecem um vaso de presente e, em troca, recebem de um índio uma espécie de pedra. O intercâmbio sinaliza a 

relação amistosa estabelecida.  

Prevalece a ideia de um índio “bom”, sem malícia, na narrativa de Colombo. Na carta dirigida aos reis espanhóis Fernando e Isabel, ele diz 

que “en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra; eles aman a sus prójimos com á si mismos, y tienen uma habla mas dulce del mundo, 

y mansa, y sempre com risa”. A inocência motivada pela atitude amistosa e tímida somava-se ao cenário idílico. Em carta escrita na passagem por 

Cuba, o navegador poeticamente descreve a natureza: “Árboles y frutas de muy maravilloso sabor (...) Aves y pajaritos y el cantar de grilos em 

toda noche con que se holgaban todos: los aires sabrosos y dulcers de toda la noche, ni frio ni caliente”115.  

O cenário paradisíaco parecia confirmar a descoberta da localização geográfica do Paraíso. Segundo o historiador Sérgio Buarque de 

Holanda, “para os teólogos da Idade Média não representava o Paraíso Terral apenas um mundo intangível, incorpóreo, perdido no começo dos 

tempos, (...) e sim uma realidade ainda presente em um sítio recôndito, mas porventura acessível” 116.  

A explícita associação da América com o Paraíso, e dos índios com Adão e Eva, não tarda a acontecer. O Novo Mundo passa a ser 

frequentemente utilizado como um contraponto moral para a civilização europeia _ repleta de bruxas, demônios e sinais do apocalipse. Na França, 

essa ideia toma forma na reflexão e nas imagens de personalidades proeminentes, como o missionário e escritor francês Jean Léry, o impressor e 

                                                
115 COLOMBO (apud HOLANDA, 2010, p. 54). 

116 Ibid. p. 12.  
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gravador Theodore De Bry e o escritor e filósofo Michel Montaigne. O ensaísta Montaigne defendia: “Eles são selvagens do mesmo modo que 

chamamos de selvagem os frutos que a natureza, de si e de seu curso ordinário, produziu”117. 

A ausência de roupas se torna gradualmente o símbolo que delimita a cultura e a natureza. O que é puro e o que foi degradado. A nudez é o 

marco zero: “Pareceu-me que eram gente muito desprovida de tudo” afirma Colombo, na carta de 11.10.1492. Supostamente sem leis, sem religião 

e cultura material. Vestir-se passa a ser um símbolo desse provimento, dessa entrada no mundo humano e decaído, pois não podemos esquecer que, 

“para um homem como Colombo, os seres humanos passam a vestir-se após a expulsão do paraíso, e esta se situa na origem de sua identidade 

cultural”118. Uma identidade ambivalente forjada entre a ideia de uma superioridade cultural e a degradação moral da sociedade europeia. 

O espírito reformista europeu que vigorava diante desse mundo infernal e pecaminoso percebe na ideia do Novo Éden uma chance de 

regeneração moral, de um “Éden reformado”119. O Paraíso perdido poderia enfim ser o “Paraíso recuperado. Uma vontade de começar de novo, 

uma nostálgica ambição de reviver a beatitude e a exaltação criadora das origens, em suma como uma saudade do Éden”120. Não sem razão a tópica 

de Adão e Eva se revigora no período da descoberta de “homens e mulheres nus” na América _ mimetiza-se à imagem dos índios. Por duas razões 

fundamentais: primeiro, pelo desejo dos Europeus em encontrar na América o “Éden reformado” e, segundo, por desconhecer os índios, sua cor, 

estatura e tipo físico. Eva e Adão seriam “estereótipos adaptados”121 para dar inteligibilidade ao desconhecido: os índios.  

                                                
117MONTAIGNE, (1580) 2009, p. 52. 

118 TODOROV, 2011, p. 49. 

119 HOLANDA, 2010, p. 20. 

120 Ibid. 

121 GOMBRICH, 2007.  
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 Albrecht Dürer é um dos primeiros e mais célebres artistas a aproximar a 

tópica de Adão e Eva aos índios. O gravador se interessa pelas descobertas, mas 

conhece o universo indígena apenas no contato com obras de seus artesãos trazidas 

da América pelo conquistador espanhol Hernán Cortezxlii à corte real. Na célebre 

gravuraxliii realizada em 1504 há um indício da contaminação com as notícias de 

homens e mulheres nus na América: o papagaio. Ave inexistente na Europa e 

trazida por Colombo e por outros conquistadores como prova do exotismo dessa 

terra de Adão e Eva.  

Mais do que uma “rejeição” ao índio e suas formas étnicas, as imagens 

eram forjadas dentro dos limites e das condições dadas para a sua representação 

naquele momento. Sua imagem e suas características eram imprecisas e careciam 

de uma forma conhecida para tomar corpo: “O artista, não menos que o escritor, 

precisa ter um vocabulário antes de poder aventurar-se a uma cópia da 

realidade”122. A imagem é também resultado dos limites do que se pode ver e fazer 

em determinado momento.  

O desconhecimento do índio e seu encaixe no estereótipo bíblico encontram-se 

com uma carência emocional dos europeus: o medo do Inferno. 

                                                
122 GOMBRICH, 2007, p. 75. 



98 

 

Essa Eva e esse Adão renovados eram também a criação de uma possibilidade de uma nova chance de salvação. Uma nova terra, fértil, 

supostamente livre da fome, doenças e malícia promovidas pela intervenção das bruxas e do Diabo.  

A idealização não se realiza, porém, sem a concorrência de boatos de homens monstruosos. As primeiras notícias desses “homens” de um 

só olho, focinho de cachorro e rabo que comiam carne humana e que “tomando uno lo degollaban y le bebian su sangre y le cortaban su natura”123, 

surge segundo Colombo de uma informação dada por um índio sobre outra tribo que ficava em uma ilha vizinha. Os canibas, assim chamados por 

sua semelhança aos cachorros. A imaginação do canibalismo aproximada do universo canino “esfumaça, assim, a fronteira entre o homem e o 

animal”124. Em uma correspondência, um mercador de Barcelona afirmava que Colombo estivera “numa província onde os homens nascem com 

rabo”125.  

A suposta notícia pode ter sido gerada por uma incompreensão linguística126. “Colombo não reconhece ser a língua dos índios uma língua 

própria, tomando-a como uma deformação”. O navegador comunica-se com eles “como se devessem compreendê-lo, e censura-os pela má 

pronúncia de palavras ou nomes que pensa reconhecer. (...) Os índios dizem a palavra Cariba, designando os habitantes (antropófagos) do Caribe. 

                                                
123 BUARQUE, 2010, p. 55.  

124 KIENING, 2014, p. 136.  

125 STEPHENS, 1993, p. 182.  

126 Como anota o frei espanhol Bartolomeu de Las Casas, na margem do diário de Colombo: “Estavam todos no escuro, porque não compreendiam o que os índios diziam” 
(30.10.1442). (TODOROV, 2011, p. 42) 



99 

 

Colombo entende caniba, ou seja, gente do Can. Mas, entende também que, segundo os índios, estas personagens têm cabeça de cão (do espanhol 

can)”127. A audição fantasiosa, no entanto, não é crédula. Ele repreende os índios, pensando que mentiam.  

 Colombo prefere conceber o índio como um ser sem pecado, o que não impede que o boato de homens monstruosos no Novo Mundo se 

espalhe a sua revelia128 como uma pauta sensacional reproduzida pelos impressores e artistas europeus. Uma figura hermafrodita gigante com cara 

monstruosa, pés de ave, corpo arredondado, seios de mulher e um pênis masculino circula e se repete em panfletos noticiosos129. Vale destacar que 

a figura, um híbrido de humano e animal é 

atacada pelo europeu em parceria com os índios 

_ estavam do mesmo lado. Puros, heróis x 

monstro demoníaco. Aos poucos uma espécie 

de categorização do que é monstruoso e do que 

é puro no Novo Mundo vai sendo construída.  

                                                
127 TODOROV, 2011, p. 42. 

128 “Alegoricamente poderia interpretar-se a sua presença na proximidade do paraíso como significado que não nos devemos, um só momento, descurar de nossa salvação” 

(BUARQUE, 2010, p. 56).  

129 Panfletos da coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Intitulado “Do Ser Maravilhoso que surgiu no Mar do Brasil”. Disponível em: 

http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html.de 
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No livro a “Crônica do Mundo”130, de 1493, ilustrada por Michael Wolgemut; Wilhelm 

Pleydenwurff e possivelmente pelo então aprendiz Albrecht Dürer, uma diversidade de monstros 

imaginados no Novo Mundo são representados: homens com 

cabeça de cachorro; um olho só; sem cabeça e com o rosto no 

peito; pés invertidos, e uma hermafrodita. Sua pouca semelhança 

com as índias brasileiras é reveladora do inicial 

desconhecimento de sua imagem, atravessada pela fantasia e 

imaginação. 

Essa representação também nos dá pistas da reação 

causada aos europeus ante a nudez feminina nas Américas. Sentada diretamente na grama, nua, 

com as pernas semiabertas _ encobrindo a genitália pelo toque da mão _ a mulher demonstra 

ignorar as regras de decoro social emergentes na Europa, orquestradas pela vergonha, pudor e 

repugnância. Um adestramento das maneiras que se difundia e se legitimava por meio de um 

conjunto de publicações dedicadas a ensinar os bons costumesxliv na Europa. A suposta “índia” 

ilustrada na “Crônica do Mundo” afrontava as orientações de decoro e civilidade que 

arduamente eram internalizadas como condutas que demarcavam a prevalência da cultura e da 

civilização sobre a natureza.  

                                                
130 Conheci e analisei pessoalmente um belo exemplar na coleção de obras raras da Biblioteca Estadual da Baviera, Munique (Alemanha), em 2013. Com cerca de 60 cm, com 

capa de madeira, o livro impressiona pelo tamanho e requinte. 
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Concepção que concorria com a perspectiva de intelectuais que entendiam a nudez como símbolo da inocência, de uma Eva que ainda não 

pecou, como pensava o filósofo francês Michel de Montaigne. Segundo ele, a nudez da índia não despertava a lascívia ao contrário do que se 

passava com a mulher europeia e seus inúmeros recursos de sedução: a maquiagem, as roupas, os perfumes etc131. Um embate que é revelador de 

um certo mal-estar com a crescente civilização dos costumes, um desconforto com o alto preço pago para se manter no controle e no autocontrole 

das emoções. Em que a redução da espontaneidade parece indicar o aumento da infelicidade132.  

A nudez indígena tornava-se, nesse sentido, a mais dramática exposição dessa suposta natureza primeira, indomável, feita mais de paixão 

e instintos do que de controle e recalcamento. A índia nua, indiferente ao decoro social, torna-se uma imagem ameaçadora ao processo civilizador. 

Uma lembrança visual sedutora dessa suposta natureza humana: ao mesmo tempo rejeitada e desejada.  

Virando a página, uma nova sequência de monstros emoldura a lateral esquerda do 

Mapa do Mundo, prosseguindo com a tipologia das diversas monstruosidades que habitam 

essas novas partes do mundo. Na segunda imagem da tira, reaparece a imagem da mulher 

nua sentada na grama na mesma posição animalesca da imagem anterior. Mas agora seu belo 

e jovem corpo é coberto por pelos, como de um animal. Seus longos cabelos se tornam 

também mais volumosos e revoltos.  

                                                
131 MONTAIGNE, (1580) 2009.  

132 “O crescente recalcamento das pulsões cuja satisfação pode nos fazer feliz” (JANINE, In: ELIAS, 2011, p. 10) 
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A animalidade da mulher americana parece se confirmar com a pilosidade133. Um símbolo mais próximo do imaginário dos monstros 

europeus do que do hábito corporal dos índios. Como informam os exploradores, os índios tinham por costume 

arrancar os pelos do corpo, inclusive as sobrancelhas, mantendo apenas os cabelos _ nos homens curtos, nas 

mulheres longos. A mulher peluda, por essa razão, nos diz mais sobre os “medos sociogênicos”134 europeus que 

criavam seus monstros na hibridação entre homens e animais do que propriamente se atenta a particularidade dos 

hábitos e da iconografia da índia brasileira.  

Em janeiro de 1493, três meses após o descobrimento, Colombo recebe uma nova informação dos índios 

sobre uma ilha habitada apenas por índias guerreiras, chamada Martininó (atual Martinica). Segundo a lenda, os 

homens da ilha vizinha, a Ilha de Caribe (Porto Rico), visitavam-nas a convite. Ficavam apenas o tempo necessário para que as engravidassem e 

voltavam. Se nascessem homens, as crianças eram assassinadas ou devolvidas para o pai, ficando apenas as mulheres.  

 A “notícia” pode ser novamente fruto dessa audição fantasiosa do explorador, que misturava o que acreditava ter ouvido falar com lendas 

ocidentais familiares sobre terras distantes. Lugares que, enfim, parecem ser encontrados. A ideia de uma ilha de mulheres guerreiras, as amazonas, 

provinha do mito grego de Jasão e os Argonautas narrado no poema épico Ilíada de Homero (séc. VIII a.C). Mito atualizado e popularizado, em 

1361, pelo poeta florentino Giovanni Boccaccio na obra “Sobre as Mulheres Famosas” (De Mulieribus Claris) quando ele trata de biografar 

                                                
133 “A nudez dos homens e mulheres os confundia com os animais. (...) “Parecem mais brutos de pé, que racionais humanados; uns semicapros, uns faunos, uns sátiros dos 

antigos poetas” nas palavras do padre Simão de Vasconcelos (apud RAMINELLI, 1996, p. 27). 

134 ELIAS, 2011, p. 14.  
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Medéia. A história descreve uma ilha visitada por Jasão (marido de Medéia), chamada Lemmos, habitada apenas por mulheres. Governadas por 

Hipsípile, as mulheres recebiam homens em um período para a reprodução, matando os filhos homens e ficando com as mulheres.  

O mito da autonomia sexual associada à belicosidade, dispondo os homens a sua vontade e prescindindo deles a maior parte do tempo, eram 

desordens tidas como aberração sedutora. As índias nuas e de posse de arco e flecha pareciam corresponder ao estereótipo familiar das amazonas 

da antiguidade. Como fica evidente na narrativa do padre jesuíta português Simão Vasconcelosxlv. O jesuíta parece se convencer da existência de 

tais mulheres elencando-as dentre os monstruosos do Novo Mundo. Mas, ao contrário dos demais monstros, Vasconcelos realiza uma descrição 

detalhada dessas mulheres, indicando o maior impacto e interesse causado por essa informação, que se destinava a comprovar as “notícias curiosas 

e necessárias das coisas do Brasil”xlvi.  

 

Há uma nação de mulheres também monstruosas no modo de viver (são as que hoje chamamos Amazonas, semelhantes às 

da Antiguidade, e de que tomou o nome do rio) porque são mulheres guerreiras, que vivem por si sós, sem comércio de 

homens. Habitam grandes povoados cultivando as terras, sustentando-se de seus próprios trabalhos. São mulheres de valor 

conhecido que sempre se hão conservado sem o consórcio de varões; e ainda quando, por concerto que tem entre si, vem 
estes certo tempo do ano a suas terras, são recebidos d’elas com armas na mão, que são arco e frechas; até que certificadas 

virem de paz, deixando as armas, acodem ellas a suas canoas, e tomando cada qual a rede, ou a cama do que lhe parece 

melhor, a leva a sua casa, e com ella recebe o hospede, aqueles breves dias. Criam entre si só as mulheres d’este 

ajuntamento; os machos matão, ou os entregam as mais piedosas aos pais que os levam.135  

   

                                                
135 VASCONCELOS (apud BUARQUE, 2010, p. 211).  
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Até então, as imagens das índias se equilibravam de um lado com as imagens da guerreira monstruosa e de outro com uma Eva sem pecado. 

Uma imagem inocente que sofre um golpe fatal após o conhecimento de uma prática ritual: o “canibalismo”. A queda da nova Eva do paraíso 

marca o nascimento da índia diabólica, onde gula e luxúria irão unir-se poderosamente.  

 

1.6 AS PRIMEIRAS IMAGENS DOS CANIBAIS BRASILEIROS  

 

O que era a princípio uma informação imprecisa e recebida com incredulidade por Colombo de um índio se torna um fato conhecido. 

Descobre-se a localização geográfica dos canibais: o Brasil. E será o navegador florentino Américo Vespúcio responsável por dar visibilidade a 

essa “América Canibal”, presenciando e relatando os hábitos dos indígenas brasileiros. A “novidade” trazida por Vespúcio não se limita ao 

reconhecimento de um novo continente. Mas aos hábitos de sua população136. Especialmente presenciando os canibais, um assunto que escapava 

aos limites dos interesses mercantis e políticos, esparramando-se pelas ruas: via baladas noticiosas; nos debates calorosos: nos encontros em cafés; 

nas conversas familiares e entre intelectuais. Não é sem razão que sagazmente um editor da cidade de Veneza, Joannes Baptista Sessa, retira do 

conteúdo da carta de Vespúcio a expressão “Novus Mundus” e torna-o título de uma edição de 1504 _ a 11ª edição latina da carta.  

                                                
136 É nesse sentido que Todorov afirma que “Colombo descobriu a América, mas não os americanos” (TODOROV, 2011, p. 69). Ou ainda quando Chistian Kiening afirma 

que “Vespúcio forma o paradigma. Diferentemente de Colombo e Cueno, aquele que surge na carta Mundus Novus é uma testemunha ocular do canibalismo” (KIENING, p. 

147, 2014).  
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O “efeito de novo” não alcançaria tal sucesso sem a significativa quantidade de impressões das cartas de Vespúcio e das imagens impactantes 

que as acompanham, conferindo reconhecimento público ao explorador florentino. Se, de fato, o continente havia sido encontrado por Cristovão 

Colombo em 1492, a aspiração pela fama e a capacidade de autopromoção137 do florentino Américo rendeu-lhe honrarias que quase ofuscariam o 

pioneirismo de Colombo. Os editores das impressoras encontravam na narrativa fluente e ao mesmo tempo repleta de fatos emocionantes e 

chocantes de Vespúcio uma nova fonte de lucro. Especialmente se interessavam em reproduzir a carta que registra sua segunda viagem, escrita 

entre 1501-1502 _ momento em que Vespúcio presencia o canibalismo indígena. Cópias circulam em 12 edições latinas e 8 edições alemãs. Em 

um trecho narra o hábito de comer carne humana. Contrapõe-se à ideia de um “bom selvagem” de Colombo, apresentando uma faceta cruel e 

desconhecida dos índios.  

 

 Os povos geram guerras entre si. E, aqueles que conduzem cativos de guerra conservam não por causa da vida deles, mas para matá-los por causa 

de sua alimentação. Com efeito, uns aos outros os vencedores comem. Dentre as carnes a humana é para eles um alimento comum. (...) Também 

estive 27 dias em certa cidade onde vi carne humana salgada suspensa nas vigas das casas, como é costume entre nós pendurar toucinho e carne 

suína138.  

 

A carne humana utilizada, regularmente, como “alimento comum” era um fato inédito e assombroso. Antes disso, as menções ao 

canibalismo na Europa eram escassas e provinham mais do imaginário das práticas diabólicas do que propriamente de fatos verificáveis ou habituais 

entre humanos. A comprovação que os “canibais” existiam era um escândalo _ mesmo para uma sociedade habituada com fenômenos 

                                                
137 “Entre as qualidades de Vespúcio destacava-se a lábia, os dedos leves como plumas e a autoconfiança contagiante” (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2010).  

138 VESPÚCIO, 2003, p. 42-44.  
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extraordinários. Uma notícia sem precedentes capaz de superar o sucesso das xilogravuras monstruosas ou das baladas das práticas de feitiçaria já 

entoadas em praça pública.  

É o artista e impressor alemão 

Johann Froschauer quem percebe a 

potencial audiência dessa imagem. É dele a 

primeira imagem conhecida sobre os rituais 

canibais139. Ilustra uma edição da segunda 

carta de Vespúcio, impressa em Angsburg 

em 1505. O corpo humano usado como 

alimento é o centro da ação, funcionando 

como uma interseção para as três distintas 

cenas da imagem.  

Ao fundo os barcos europeus 

chegam e partem do Brasil. Do lado direito 

da cabana, ao ar livre, três homens carregam 

nas mãos arcos e flechas: os guerreiros. As 

mulheres distintas pelos seios à mostra e 

                                                
139 Uma cópia dessa imagem encontra-se na Biblioteca Pública de Nova York (New York Public Library), no departamento de impressões.  
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pela saia de folhas mais curta estão posicionadas abaixo da cabana (em um ambiente doméstico). Nesse espaço há 

a presença de dois homens. Um come um braço, sentado em uma espécie de mesa. Outro abraça uma índia. Eles 

se beijam na boca, enquanto ela segura, atentamente, seu pedaço de carne (uma perna inteira desmembrada).  

A imagem do beijo é resultado de um claro esforço do artista em interpretar a licenciosidade sexual dos 

índios, detalhada em uma passagem da carta de Vespúcio140. O artista associa, de maneira original, a gula e a 

luxúria indígena, ainda que essa relação apareça discretamente em segundo plano. Dependurado, na parte de cima 

da imagem, o que sobrou de um corpo. 

Outra índia de pé (de costas para o espectador e em primeiro plano) observa o moquém sem assombro. 

Enquanto ao redor uma índia amamenta tranquilamente uma criança e distrai outras duas que já conseguem caminhar. A poucos passos, dois 

guerreiros conversam amigavelmente. Elementos que conseguem, com sucesso, nos passar a sensação desse ambiente habitual em que, “dentre as 

carnes, a humana, é para eles um alimento comum”.  

Seu efeito era propositadamente oposto para o europeu do princípio do século XVI: pois, quanto mais “natural” fosse representado o suposto 

“hábito” canibal indígena, mais aterradora parecia ser a reação do público a que se destinava. Assombro que podemos recuperar via reação de 

Vespúcio diante do choque cultural com os índios: “Digo mais: eles se admiram de não comermos nossos inimigos e de não usarmos a carne deles 

nos alimentos, a qual dizem, é saborosíssima”141.  

                                                
140 “Quantas vezes querem desfazem os casamentos, nos quais não observam nenhuma ordem. (...) O filho copula com a mãe; o irmão com a irmã; e o primo com a prima; o 

transeunte e os que cruzam com ele” (VESPÚCIO, 2003, p. 43).  

141 VESPÚCIO, 2003, p. 42-44. 
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 Mais do que uma interpretação voluntariosa, Johann Froschauer concebe, corajosamente, um esquema inicialxlvii, esforçando-se em dar 

acesso ao conhecimento dessas práticas. Que, até o momento, não passavam de uma imagem mental inspirada em textosxlviii. A importância de seu 

esforço pode ser sentida nas cópias que se seguem. Como a interpretação realizada pelo xilogravurista holandês Jan van Doesborch impressa em 

uma folha volante142 publicada em 1509.  

Nela o artista tenta ecoar a atmosfera cotidiana do canibalismo indígena proposta de forma 

inaugural por J. Froschauer. Tanto que elege, dentre os elementos e personagens que abundam na 

imagem que a motiva, uma família indígena e seu curioso almoço. Uma índia amamentando um filho 

e atendendo a outro, ao lado de um índio, enquanto aguardam o banquete humano ser assado.  

Apesar da similaridade, a suposta cópia se apresenta em um sentido oposto ao pretendido por 

Froschauer. Ele tentava compor não uma família, mas contrariamente queria representar a 

licenciosidade sexual. Na imagem, a índia com três filhos não parece ter um companheiro específico. 

 Outra “novidade” da cópia de Doesborch está no modo de assar a vítima. Uma cabeça e um 

corpo estão pendurados apenas em um espeto de madeira sobre a fogueira. A representação do modo 

de assar a carne humana, o espeto, é outra adaptação-criação tanto de Froschauer quanto de Doesborch. 

Provinha da vaga ideia de como o preparo era feito, relatado na carta de Vespúcio: “(...) penduram para 

assar sobre a fogueira” e completa “(..) vi carne humana salgada suspensa nas vigas das casas, como é 

costume entre nós pendurar toucinho e carne suína”. Informações que motivaram essa deformação 

                                                
142 Cópia disponível no Museu Britânico de Londres (British Museum).  
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desfeita apenas mais tarde, especialmente via relato minucioso do alemão Hans Staden, em 1557, quando verifica que o modo de assar a carne 

humana pelos índios não se dava por meio de um espeto, mas em uma grelha grande, conhecido como moquém. 

 

1.6.1 Nudez e canibalismo 

 

Nas primeiras imagens do canibalismo, um fato chama a atenção: por que a despeito da descrição da nudez dos índios pelos navegadores 

os artistas preferem representá-los vestidos? Por que a nudez e o canibalismo, juntos, não foram explorados nas imagens, sendo que essas duas 

notícias sensacionais unidas potencialmente atenderiam ao circuito de consumo de notícias vigente.  

Uma análise atenta da série de imagens dos índios que circulavam desde 1493 nos indica que a nudez indígena funcionava em um sentido 

oposto ao do canibalismo. A nudez foi associada à inocência do índio ou ainda à ideia de um “animal dócil” e de pouca periculosidade. Imagens 

que atendiam ao anseio de reencontrar o paraíso supostamente perdido. A nudez seria, por isso, um elemento contraditório para uma representação 

de um índio belicoso.  

Se a nudez era o símbolo de um Éden reformado, o canibalismo era, para o europeu, o sinônimo do Inferno. Tanto que a expressão “boca 

ou garganta do inferno”143 era associada à imagem de um demônio, de formas masculinas, que devora humanos, como o inferno. Nos Salmos 

bíblicos, em Isaías 5:14, o inferno é assim descrito: o Xeol144 “alarga sua goela; sua boca se abre sem medida; descerão para lá sua nobreza e seu 

                                                
143 “O público habituava-se à imagem da goela do inferno no seu aspecto cósmico, a fixar essa boca escancarada e ver sair dela os mais interessantes personagens grotescos” 

(BAKHTIN, 2010, p. 305). 

144 Nome hebraico para "infernos", "abismo" ou "morada dos mortos" (Gn 37, 35; Is 38, 18, BÍBLIA, 2010).  

http://www.pastoralis.com.br/pastoralis/html/modules/wordbook/entry.php?entryID=249
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povo, com seu túmulo e exultação”145. Na iconografia, a imagem do demônio engolindo sanguinariamente pessoas e cuspindo-as por bocas laterais 

no lugar dos ouvidos confirma a circularidade do imaginário “canibal” associado a Satã. Na obra146 intitulada “Lúcifer”, do séc. XIV, o demo em 

corpo de um animal peludo de três faces engole uma pessoa, enquanto cospe duas pelas laterais. Ao lado, no detalhe da obraxlix do Juízo Final, de 

Fra Angélico, de 1430, um demônio negro segura com as mãos duas vítimas enquanto engole uma terceira e cospe pelas bocas laterais outras duas. 

A imagem é recorrente nas obras de Fra Angélico visitadas no Convento de São Marcos e em Ufizzi, em Florença. Na terceira imagem, do Mestre 

de Catarina de Clèves, um demônio engole dois homens e uma mulher sentados em uma mesa na obra intitulada “A boca do Inferno”, de 1440. 

 

 

                                                
145 Isaías 5:14. Bíblia, 2010, p. 504.  

146 Integra o Codex Altonensis, f. 48r. In: ECO, 2007, p. 91. 
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1.6.2 Nua e canibal  

 

Não tardou para que a ideia da inocência dos índios fosse maculada pelo canibalismo. A sua queda do Paraíso aos poucos legitima a 

aproximação da nudez e dos ritos tidos como canibais. Sendo as índias nuas alvo de grande curiosidade e desejo. Segundo o historiador Samuel 

Eliot Morison “o único toque da natureza que fazia todos os boateiros se assemelharem eram os nativos nus, especialmente as mulheres que não 

usavam nada senão uma folha”147. As índias canibais uniam a luxúria e a gula; violência e sexo em uma só imagem. Eram sensacionais sem a 

necessidade que se forçasse uma só linha da narrativa. Nuas, belas e violentas, elas atiçavam a imaginação e as imagens que ilustravam as folhas 

volantes e livros. 

 A nudez da índia associada ao canibalismo é explorada originalmente pelo impressor alemão Johann (Reinhard) Grüninger. Dono de uma 

renomada impressora em Estrasburgo Grüninger se notabilizou imprimindo mais de 150 obras importantes148. Ele, em Estrasburgo junto a Anton 

Koberger em Nuremberg e Peter Drach em Espira são os impressores pioneiros na mecanização do processo de impressão na Alemanha, que se 

firmava na liderançal, junto a Veneza, na transformação dos livros (os incunábulos), deixando os concorrentes muito aquém dos avanços por eles 

alcançados.  

Ávido por publicar informações do Novo Mundo em primeira mão e ciente do público que ansiava por elas, o impressor estabeleceu uma 

estreita e intensa relação com os artistas e intelectuais de sua época. Trocou correspondências com o influente advogado Willibald Pirckheimer, de 

                                                
147 MORISON (apud STEPHENS, 1993, p. 252). 

148 Como o livro “A nave dos Tolos” de Sebastian Brant, ou os mapas de Waldssemüller e Lorenz Fries. 
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Nuremberg, (o amigo de Albrecht Dürer) e patrocinador das edições e mapas de Ptolomeu. Além de intercambiar informações com mercadores, 

comerciantes e outros impressores, como o alemão Anton Koberger, para obter informações necessárias para a produção de novas cartas marinas 

com as mudanças do conhecimento geográfico em curso.  

Sua inquietude comercial pode elucidar a proposição pioneira da tópica que associava a luxúria ao canibalismo. A índia sedutora e canibal 

aparece assim, pela primeira vez, na 

xilogravura de um artista desconhecido 

encomendada pela impressora de 

Grüninger, em 1509, para compor uma 

das cópias das narrativas de Vespúcio de 

Mundus Novus.  

Sua intenção de valorizar o tema 

fica evidente ao eleger o episódio a ser 

ilustrado da carta: aquele em que o 

navegador descreve149 o encontro trágico 

de um grupo de mulheres com um jovem navegador europeu, que integrava sua comitiva. Três imagens narram sequencialmente o fato.  

                                                
149 No sétimo dia, dirigindo-nos outra vez à terra firme, percebemos que aquela gente trouxera consigo mulheres. Assim que chegamos, logo enviaram muitas esposas para falar 
conosco, embora não estivessem inteiramente seguras a nosso respeito. Percebendo-o, concordamos em enviar até elas um de nossos jovens, que era valente e ágil, e para torna-

las menos temerosas, entramos nos navios. Assim que desembarcou misturou-se entre elas, que circundando-o, tocavam-no e apalpavam-no, maravilhadas por ele: eis que do 

monte vem uma mulher portando uma grande estaca, aproxima-se do jovem e, pelas costas, deu-lhe tamanho golpe com a estaca que, imediatamente, ele caiu morto no chão. 

Num instante, outras mulheres o pegaram e pelos pés arrastaram-no ao monte...todos em fuga correram de volta ao monte onde estavam as mulheres a esquartejar o jovem que 

haviam matado, enquanto nós olhávamos em vão, mas não era em vão que nos mostravam os pedaços que, assando num grande fogo que tinham aceso, depois comiam: também 
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Na primeira imagem um homem mais velho, indicado pela barba, encoraja o jovem a fazer o contato com um grupo de índios (homens, 

mulheres e crianças), que parecem amedrontados e escondidos ao fundo em um monte. O jovem com a mão no peito parece temer o contato. 

Enquanto, isso, um terceiro homem da comitiva parece conversar com o grupo e negociar a 

aproximação. A mão levantada é indício iconográfico desse ato de falarli.  

Na segunda imagem o jovem navegador toma coragem e vai ao encontro de três índias 

nuas que o tocam, o seduzem e o distraem. Ao fundo um grupo de índios observa, com ansiedade, 

o desenrolar da armadilha que planejaram. Inebriado pela beleza das mulheres, que “circundando-

o, tocavam-no e apalpavam-no”, o jovem europeu não percebe a chegada sorrateira de outra índia 

que traz nas mãos uma estaca e toma impulso para desferir o golpe mortal.  

Vespúcio e a tripulação assistem impotentes `a armadilha. Um “trauma voyeurístico: o 

olhar doloroso sobre a derrocada no Novo Mundo”150. Não sem razão as índias _ seu poder de 

sedução e sua periculosidade _ são as protagonistas. Cada uma é posicionada de modo diverso 

como quem não quer perder um só ângulo dos atrativos dos seus corpos. Uma de perfil tem 

nádegas generosas e cabelos longos e volumosos. Ao centro uma índia enfeitada com brincos e 

colar posiciona harmoniosamente seu corpo. Uma representação que cita a forma clássica de 

representação corporal do nu feminino; só que com uma ousadia: o corte da genitália, a linha vertical que divide os grandes lábios da vulva, 

                                                
os homens, fazem-nos sinais semelhantes, davam a entender que haviam matado e assim comido outros dois cristãos nossos, e exatamente por isso acreditamos que falavam a 

verdade (VESPÚCIO apud CHICAGANA-BAYONA, 2010, p. 50). 

150 KIENING, 2014, p. 148. 
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representando com realismo a aparência da vagina. Até então encoberta por tecidos, pela posição do corpo ou representada sem pelos e sem corte, 

como um órgão sexual abstrato.  

  Na terceira imagem, ao fundo, o desfecho trágico: o corpo do jovem é esquartejado. Um índio 

desfere golpes com uma machadinha. Sobre a mesa: estão uma perna, um braço e uma mão. Uma 

índia, próxima, sugere auxiliar o esquartejamento. Atrás do casal vemos cabanas cilíndricas de 

madeira. Não só esse, mas outros elementos estranhos às práticas indígenas se apresentam.  

A machadinha não era utilizada pelos índios, o contato com o metal, facas e machados só se 

dá depois das trocas com os europeus. A mesa sacrificial provém igualmente mais da iconografia 

medieval europeia do que de uma prática dos ameríndios, como bem o demonstrou o historiador 

colombiano Chicangana-Bayona151.  

Em primeiro plano podemos ver três índios e uma índia com seu filho no colo. Cena que faz 

clara referência à representação inaugural de Froschauer (1505), ainda que ela produza as próprias 

deformações. Nessa nova imagem os três índios guerreiros são homens entediados e grosseiros. Ao 

                                                

151  “A mesa que aparece pode ser considerada uma mesa de suplícios e execuções próprias da justiça secular da 
época para representar o martírio dos santos nos primeiros séculos do cristianismo” (CHICANGANA-BAYONA, 2010).  
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centro um deles senta-se no chão, segura um arco e manuseia flechas. Outro, sentado, apoia a mão no rosto, em um gesto que manifesta enfado. 

De pé, um índio urina ao lado dos demais e da mulher. Ato tido como não civilizado pelos europeus. Como podemos notar no Regulamento da 

corte de Wernigerode, que diz: “O indivíduo não deve, como rústicos que não frequentam a corte ou viveram entre pessoas refinadas e respeitáveis, 

aliviar-se, sem vergonha ou reserva, na frente de senhoras”152.   

 Uma jovem índia com um filho no colo gira o rosto na direção do trio masculino e nos faz lembrar a intenção original de Froschauer (1505). 

De sugerir a licenciosidade sexual, a ausência de um parceiro fixo ou de um pai conhecido para sua criança. Tal grupo de índios consegue 

igualmente transmitir o ambiente cotidiano, familiar e habitual do consumo da carne humana, reforçando a ideia do canibalismo. De forma diferente 

da de Froschauer, ainda que com resultado tão exitoso quanto, o artista anônimo evidencia o hábito de comer carne como um ato canibal _ e não 

como um ritual _ através de um índio preguiçoso, entediado e sem regras de conduta social e que, sugestivamente, também ignora a conduta sexual 

cristã.  

 A sobrevivência da tópica é reveladora do forte efeito causado por essa composição entre os europeus. Homens e mulheres que se 

esforçavam em controlar seu comportamento social. A repugnância ao comportamento selvagem pode ser lida também como um indício da imatura 

internalização do comportamento cortês pelos europeus. Pois, uma sociedade que todavia tinha de “certificar-se de que seu assento não foi 

emporcalhado”153 ou ainda orientar em regulamentos que não se “urine diante das portas ou janelas de câmaras da corte ou de outros aposentos”, 

é uma sociedade que inicia a caminhada no processo civilizador e encontra no comportamento do índio um antípoda funcional para aumentar o 

                                                
152 ELIAS, 2011, vol. 1, p. 134.  

153 Ibid., p. 129.  
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sentimento de vergonha e repugnância como mecanismos de autocontrole. Um choque educativo. Se o índio brasileiro era símbolo da natureza os 

europeus esforçavam-se em criar uma segunda natureza: a civilização.  

    

1.7 A SEGUNDA GERAÇÃO DE VIAJANTES “ETNÓGRAFOS”: HANS STADEN, JEAN LÉRY E THEODORE DE BRY 

 

Hans Staden, Jean Léry e Theodore De Bry. Nomes não tão conhecidos como os de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio e Álvares 

Cabral, mas igualmente responsáveis pela criação da imagem do Brasil154. Poderíamos concebê-los como uma segunda geração de viajantes, que 

trazem um novo olhar _ fruto de uma mentalidade social nascente “prestes a mudar a forma de lidar com o Novo Mundo”155. O que podemos 

observar pelos relatos “numa forma mais documental, arvorando uma objetividade inerente a o da pretensão de espelhamento do real. Em outras 

palavras, a produção dos viajantes distancia-se das concepções míticas que povoaram a mente dos europeus na época dos descobrimentos”156. 

Ainda que elas persistam e tornem o relato uma narrativa rica em ambiguidades e experiências de alteridade157. Inauguram assim um esforço de 

                                                
154 “Se o Brasil de Hans Staden não existia, é perfeitamente legítimo perguntar em que medida ele contribuiu para que viesse a existir” (NOVAIS, in: STADEN, 1999, p. 13).  

155 KIENING, 2014, p. 168.  

156 ARRUDA, 1999, p. 44. 

157 “Oscilando entre acontecimento e sistema, entre relato de viagem, descrição da terra e gabinete de curiosidades, os textos representam tentativas de ordenação para a 

representação do estranho, esboços de possibilidades de criar para o outro mundo um lugar no pensamento ocidental. A partir desse lugar, por sua vez, são possíveis novos 

olhares sobre o sujeito, por exemplo, através do canibalismo” (KIENING, 2014, p. 168-169).  
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representação mais detido dos índios e índias brasileiras, em obras que se popularizam rapidamente em toda a Europa, circulando em diversas 

edições e traduções. Impressões que se tornavam especialmente atraentes, em razão de suas imagens.  

Seus artistas, especialmente o xilogravurista anônimo contratado por Staden; o já célebre alemão Albrecht Dürer e o impressor e gravador 

flamengo Theodore De Bry têm em mãos uma descrição textual mais detalhada oferecida por viajantes que de fato conviveram com os índios. Fato 

que os auxiliava a diminuir, ainda que não completamente, as distorções na representação desse povo e seus hábitos. Os rituais 

canibais/antropofágicos realizados por mulheres e homens nus eram agora representados com abundância de informações _ o que abria um novo 

panorama para a imagem da índia brasileira.  

 

1.7.1 A sociologia e a etnografia visual de Hans Staden 

 

Hans Staden é um jovem alemão que viaja como arcabuzeiro (soldado armado) para a América em expedições da Espanha e de Portugallii. 

A motivação em abandonar seu país, aos 23 anos, e viajar para terras desconhecidas é vagamente justificada: “Me propus, se Deus me permitisse, 

conhecer a Índia”158. Na maturidade, após regressar das viagens feitas ao Brasil, será o responsável por oferecer um estoque considerável de 

detalhes dos hábitos e objetos dos tupinambás.  

Hans Staden pode ser considerado o primeiro etnógrafo dos índios brasileiros, apresentando um repertório visual e textual sem precedentes 

sobre a cultura indígena. Fato possibilitado por uma situação sui generis vivida pelo explorador alemão. Ele foi um sobrevivente de uma captura e 

                                                
158 STADEN, 2008, p. 39. 
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prisão que durou cerca de nove meses junto aos tupinambás. Período em que foi um observador participante da vida e dos hábitos dos índios 

brasileiros. Presenciou desde os pormenores desconhecidos pelos navegadores e artistas que o antecederam até os temíveis rituais antropofágicos. 

Conhecendo detalhes que ninguém até então havia podido ver, Staden teve, de fato, uma “visão privilegiada” dos índios brasileiros.  

Estamos cientes que a classificação de Staden como um “etnógrafo” dos índios brasileiros não seja um ponto pacífico entre os pesquisadores. 

Especialmente porque as imagens que produz são consideradas representações deformadas da realidade quando comparadas a outras. Em geral, 

contrapostas a imagens realizadas pelo pintor holandês Albert Eckhoutliii. Pintor que viveu sete anos no Brasil, entre 1637-1644, sobretudo no 

Recife, documentando os índios e a fauna brasileira como membro de um grupo de estudiosos da corte de 

Maurício de Nassau.  

As mais de 400 imagens produzidas pelo holandês no 

período, especialmente os retratos dos índios, são considerados 

como representações “mais realistas e fiéis” do que as imagens de 

Staden. Uma interpretação que pode obscurecer um aspecto 

sociológico importante do registro documental do alemão. Pois, se 

por um lado não negamos a sensibilidade e habilidade do holandês 

em ver e representar a anatomia dos corpos e da cor indígena, no 

entanto, ele acaba por limitar a compreensão das práticas sociais 

coletivas ao priorizar a representação dos índios isoladamente. 

Nesse sentido, suas imagens são mais pobres em 

informação do que as imagens de Staden na elucidação sociológica dos índios brasileiros, que, apesar de apresentar um desenho pobre tecnicamente, 
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consegue remontar rituais, funções dos sexos e hábitos dos índios brasileiros. Assim, enquanto Eckhout nos oferece uma fotografia de um índio 

que interrompe sua atividade corrente para posar para o artista, Staden, por sua vez, remonta sequencialmente a vida social dos índios. Registrando 

a cena em uma espécie de imagem em movimento _ ainda que os “atores” se pareçam pouco com os personagens que se deseja representar. O que 

não deixa, por sua vez, de ser uma informação significativa, já que as deformações na representação de Staden são, elas mesmas, importantes pistas 

para a análise159.  

 

1.7.2 Duas viagens ao Brasil, o livro de Hans Staden 

 

 Em 1557, na obra intitulada Duas Viagens ao Brasil160, o alemão torna pública a sua experiência em um relato ricamente ilustrado com 

51 xilogravuras. Tive um encontro, no mínimo curioso, com um exemplar original da obra. A princípio pensava haver um exemplar na Biblioteca 

Estadual da Baviera, em Munique, Alemanha. Viajei até lá, e, para minha frustração, o bibliotecário informou que apesar de constar no acervo a 

obra havia sido perdida num bombardeio à Biblioteca durante a Segunda Guerra Mundial. De volta ao Brasil, descobri que a USP tinha um exemplar 

na Biblioteca Brasiliana. Bem debaixo de minhas asas. Apesar da dificuldade inicial de negociar a visita, pois a obra não está disponível ao público, 

tive contato com a primeira edição original em outubro de 2013. O livro mediano, de capa dourada, dá destaque especial às imagens, que ocupam 

                                                
159 “O processo de distorção é, ele próprio evidência de fenômenos que muitos historiadores desejam estudar, tais como mentalidades, ideologias e identidades” (BURKE, 

2004, p. 37).  

160 Original da primeira edição da obra disponível na Biblioteca Brasiliana, USP. O exemplar que encontrava-se na Biblioteca Estadual da Baviera, Munique foi perdido 

durante o bombardeio a biblioteca durante a Segunda Guerra Mundial.  
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quase toda a página. Já no frontispício uma ilustração antecipa os fatos extraordinários por ele vistos. Um índio deitado em uma rede degusta, 

tranquilamente, o pé de uma vítima.  

A necessidade de contar a experiência sui generis estava aparentemente motivada por sua crença religiosa. Acreditava que Deus o havia 

salvo de diversos perigos dedicando a obra à ele (com objetivo de dar a conhecer Seu poder, honrando-O). Um empreendimento pessoal que 

literalmente custou caro segundo o contemporâneo e prefaciador da obra, o médico Johann Eichmann: “Se esta não fosse sua intenção, a de louvar 

e agradecer a Deus poderia ele ter-se poupado fadigas e trabalho, tempo e despesas exigidas pelas xilogravuras e impressão, o que não foi pouco”161.  

Dedica também a obra ao príncipe alemão Filipe I de Hesse, um dos líderes da Reforma Protestante e criador da Universidade de Marburg 

(a mais antiga universidade protestante do mundo). O que poderia ser um mero formalismo, comuns aos livros da época, ganha forma de um desejo 

pessoal. Dirige-se ao príncipe com um pedido: “Por benevolência, quando se apresente a oportunidade, ouvir a leitura de como eu, com a ajuda de 

Deus, transpus a terra e os mares e com o Todo-Poderoso me conduzi através de estranhos acidentes e provações. A-fim, porém, de que não duvide 

Vossa Serena Alteza da verdade de minhas palavras. A Deus somente toda a honra!”162. 

Esta parece ser uma preocupação recorrente de Staden: ser acreditado. Os fatos que narra são de tal modo estranhos aos europeus que receou 

que duvidassem dele: “Ademais posso bem imaginar que o conteúdo desse livrinho pareça a muitos fantástico. De quem é a culpa? De resto não 

serei o primeiro nem serei o último que pode conhecer tais travessias, terras e povos”163. O título da primeira edição já indica essa inquietação 

“História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens”. Empreende um grande esforço de dar credibilidade a sua narrativa, tentando 

                                                
161 EICHMANN, In: STADEN, 2008, p. 35.  

162 STADEN, 2008, p. 26. 

163 Ibid., p. 196. 
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ser fiel à descrição dos índios e de seus hábitos _ ainda que sua perspectiva religiosa se interponha em vários momentos. Convida intencionalmente 

um erudito e respeitado médico e professor na Universidade de Marburg, Dr. Johann Eichmann, para apresentar a obra. Talvez porque tivesse 

consciência que um mero arcabuzeiro seria rapidamente desacreditado pela sociedade local, já farta de relatos sensacionais, o que o afastava ainda 

mais de sua pretensão de ser ouvido pelo rei de Hesse. O médico aceita o pedido de escrever o prefácio por ser conhecido e nascido na terra natal 

do seu pai, a cidade de Wetter, na Prússia _ o que aclara logo a princípioliv. É ele também que nos oferece uma rica e ousada imagem do seu tempo, 

localizando a contribuição da narrativa de Staden ante as mudanças de mentalidade de sua época.  

O médico inicia o prefácio reconhecendo um mérito crucial da descrição de Staden: a observação direta. Em uma sociedade onde o “ouvir 

dizer” ou o representar e produzir imagens sobre “o que se disse” eram práticas disseminadas em panfletos e baladas noticiosas, o conhecimento 

direto apresentava-se como um diferencial de Staden. Ele diz: “Faço gosto, pois observo que os acontecimentos são expostos com franqueza e 

verdade, e está fora de dúvida que Hans Staden não descreveu nem ilustrou sua viagem e fatos através das narrações de outrem”164. A forma como 

Staden narra o Brasil e os índios também é destacada pelo erudito: “Quando assim expõe, em palavras despidas de ornato e pompa, e sem tirar 

conclusões, convence o leitor de sua sinceridade e veracidade”165. Staden, de fato, realiza esse esforço de narrar sem paixão e preconceitos _ ainda 

que tais sentimentos transpareçam em alguns momentos. Um estilo que fica mais evidente quando localizamos sua narrativa em contraposição às 

narrativas e imagens de sua época, quando os superlativos abundavam por toda parte: paisagens “maravilhosas”; animais “gigantes” e povos 

“monstruosos”.  

                                                
164 EICHMANN, In: STADEN, 2008, p. 29. 

165 Ibid. p. 30.  
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A concorrência com esses relatos sensacionais fica evidente em outra passagem do médico. Momento em que chama a atenção para o perigo 

de que a proliferação das mentiras obscureça a verdade quando ela chega: “Os aventureiros com suas mentiras disparatadas, suas falsidades e 

narrações fantasiosas contribuíram para que se dê pouca consideração às pessoas honestas e amantes da verdade, que vêm de terras estranhas”166.  

Em seguida propõe um pensamento ousado. Aconselha aos leitores que não se deviam deixar impressionar pela aparente irrealidade das 

novidades, pois o que era improvável em uma época se torna plausível em outras. Consciente de que vivia um período frutífero em descobertas; 

alerta: “Há coisas que parecem improváveis a um homem simples, ao passo que para o erudito, quando lhe são expostas, são fatos seguros e 

incontestáveis, como realmente o são”. Justifica a afirmação com um conjunto de exemplos de mudança de mentalidade de sua época, como a 

desqualificação da crença de que não havia terra habitável além da Europa: “Tudo isso está em contradição com a ciência, com a cosmografia, e 

ultimamente os espanhóis e os portugueses descobriram, nas suas numerosas viagens marítimas que, bem ao contrário, toda a terra é habitada, 

mesmo nas zonas quentes, no que os nossos antepassados e os autores primevos não queriam convir”167. Prepara o autor incrédulo para o que está 

por vir  

Não se deve dar precipitadamente por mentira aquilo que ao homem simples parece estranho e incompreensível, como na narração presente, parece 

estranho as indicações sobre os habitantes nús das ilhas, que não conheciam nenhum animal doméstico para a sua alimentação, nem porcos, vacas 

ou cavalos, nenhum objeto por nós usados, como vestimenta ou cama, nem vinho ou cerveja, ou cousas semelhantes e com que, a seu modo, 

deveriam manter-se e acomodar-se168. 

 

                                                
166 Ibid. p. 30. 

167 Ibid. 33.  

168 Ibid. 34.  
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A obra inicia-se no Livro Primeiro: As Viagens, onde narra e ilustra, com 31 imagens, a primeira (1548-1549) e a segunda viagem (1550- 

1555) ao Brasil. Momento em que conta sua experiência e os nove meses de cativeiro junto aos tupinambás. Quando presencia o assassinato e o 

moquém de diversos prisioneiros e aguarda temeroso pela própria morte ritual. 
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O Livro Segundo: A Terra e seus Habitantes tem como subtítulo: “Pequeno relatório 

verídico sobre a vida e costumes dos tupinambás dos quais fui prisioneiro”, com um total de 20 

xilogravuras. Dedica-se a descrever e ilustrar minuciosamente o local, hábitos, objetos e aparência 

dos índios: como se adornam, no que acreditam (os maracás169), como dormem, como constroem as 

habitações etc.  

As 51 xilogravuras que integram a obra são de autoria desconhecida. O traço quase infantil 

poderia sugerir que foi o próprio Staden quem as realizou. Suposição que descartamos por duas 

indicações: pela presença das iniciais D.H. do artista desconhecido que assina a primeira 

xilogravura do livro (desenhadas na bandeira da nau onde estava Staden)lv. A segunda é dada pelo 

depoimento do prefaciador da obra, que cita as “despesas exigidas pelas xilogravuras e impressão, 

o que não foi pouco”170. Essa informação é importante, pois sugere que foi Staden quem pagou por 

sua obra: imagens e impressão. Ao contrário do que se dava com outras publicações em que era o 

impressor o responsável pela encomenda. Tal condição concedia ao alemão o poder de gerenciar 

                                                
169 Maracás. “Os selvagens crêem numa cousa que cresce como uma abóbora. É grande como um pote de meia pinta e ôca por dentro. Fincam-lhe através de um pequeno 

cabo, cortam-lhe uma abertura como uma boca e mete-lhe no interior pequenas pedras, de modo que choacolha. Sacolejam isso quando cantam e dançam. Chamam-no 

maracá” (STADEN, 2008, p. 173).  

170 EICHMANN, In: STADEN, 2008, p. 35. 
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diretamente as imagens; o que, em contrapartida, provavelmente o impediu de contratar um artista mais habilidoso _ e caro.  

Esse não foi o problema do outro célebre narrador do Brasil e dos índios: Jean Léry. Um jovem sapateiro francês e seminarista que ganha 

gradual prestígio no campo religioso. O que se dá após as experiências como missionário francês calvinista na formação da chamada França 

Antártica no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Seu nome e obra, a segunda já publicada171, são conhecidos do público, o que possibilitou o 

interesse e o investimento do impressor Antoine Chuppin na publicação. Isso fica evidente na edição francesa de “Historie d’um Voyage fait em 

la terre du Brésil”, de 1578: a obra conta com seis imagens (5 xilogravuras e uma repetida) de ninguém menos que Albrecht Dürer _ já falecido 

na ocasião da compra. As imagens foram produzidas anteriormente _ provavelmente em 1515, momento em que se interessa pelas “obras dos 

artesãos indígenas, enviadas por Hernán Cortezlvi à corte real”172. As imagens tinham como destino ilustrar o Livro das Horas do seu mecenas 

Maximiliano I (Áustria). O fascínio pelos objetos e pelos animais, tipicamente americanos, não se estendeu às formas corporais dos índios _ 

desconhecidas por Dürer _, que continua a usar o modelo grego como forma de representar os corpos _ especialmente o masculino173.  

                                                
171 A primeira obra “História Memorável da Cidade de Sancerre” publicada em 1572, narra o conflito entre católicos e protestantes na França. O calvinista Jean Léry junto a 

outros resistiram ao cerco católico na cidade de Sancerre. Muitos historiadores afirmam que sua experiência junto aos tupinambás o auxiliou a sobreviver, comendo solas de 

sapato e dormindo em redes durante o cerco.  

172 TODOROV, 2011, p. 190.  

173 Para aprofundar o conhecimento sobre a representação dos corpos masculinos dos índios sugiro: CHICANGANA-BAYONA, Yobenj “ Do Apolo de Belvedere ao 

guerreiro tupinambá”. HISTÓRIA, SÃO PAULO, v. 25, n. 2, p. 15-47, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/his/v25n2/01.pdf 
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A índia, por sua vez, foi 

subvalorizada por Dürer. Em 

sua primeira aparição, a única 

em frontal, esconde-se atrás do 

corpo escultórico do índio. Na 

segunda, vemos um índio com 

o tacape (a maça) em primeiro 

plano e outro índio com uma 

flecha no segundo _ uma 

cabeça decepada ao chão indica o ato canibal. Sua maior dramaticidade, ainda que sugestiva, pode ter sido a razão que levou o editor a repetir essa 

mesma imagem no livro.  

Já as mulheres, identificadas pelos cabelos longos, reaparecem nas duas últimas imagens: agachadas, chorando. Com ela na cena está um 

europeu (definido pelas vestes e barba) e um índio com flecha em terceiro plano. Curioso observar que, dentre todas as possíveis cenas que Dürer 

poderia ilustrar dos hábitos indígenas, escolhe aquela em que relata a combinação da suposta dissimulação e luxúria da índia. O ritual feminino de 

chorar junto ao marido-vítima é fruto de um costume indígena. Nele os índios oferecem uma mulher como esposa ao prisioneiro que será morto no 

ritual antropofágico. Após o sacrifício da vítima: “A mulher coloca-se junto ao cadáver e levanta curto pranto, tal qual o crocodilo que mata o 
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homem e chora junta dele antes de comê-lo, lamenta-se e derrama fingidas lágrimas sobre o marido morto, mas sempre na esperança de comer-lhe 

um pedaço”174.  

A segunda edição175 da obra de Jean Léry é também realizada pelo impressor Antoine Chuppin, agora em Genebra, na Suíça, em 1580. 

Resolve, no entanto, encomendar mais 3 novas imagens para um xilogravurista desconhecido, somando-as 

às imagens de Durer. Possivelmente o acréscimo pode ter sido fruto da percepção do impressor de que as 

imagens de Dürer não eram tão sensacionais como as realizadas por Staden _ ainda que a qualidade do 

trabalho de Dürer fosse muito superior. O artista destacava os corpos dos índios _ especialmente dos homens 

_ em dimensões monumentais, ignorando cenas de guerras e rituais antropofágicos, como fazia Staden.  

Nessa data, a obra de Staden já estava na oitava edição _ chegando a ter surpreendentes 40 edições 

traduzidas em mais de seis diferentes línguas. O êxito pode ter alertado o editor concorrente de que o público 

se interessava pelas cenas mais movimentadas e trágicas (especialmente as guerras e os rituais 

antropofágicos). Possivelmente o editor orientou o artista contratado a citar as imagens de Staden.  

                                                
174 LÉRY, 2007, p. 198. 

175 Cópia digitalizada da segunda edição de Jean Léry Disponível em: <http://www.archive.org/stream/histoiredunvoyag05lryj#page/74/mode/thumb>. Acesso em: abr. 2012 

http://www.archive.org/stream/histoiredunvoyag05lryj#page/74/mode/thumb
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Nelas o artista coloca em primeiro plano as guerras protagonizadas pelos 

tupinambás, a vingança ritual, acrescentando agora as supostas razões para esses 

atos: os índios são atormentados por Demônios. A imagem interpreta a 

passagem em que Léry defende que “os americanos são realmente atormentados 

por espíritos malignos, pois nunca seria possível que paixões humanas, por mais 

violentas que fossem pudessem afligi-los a tal ponto”176. Imagem assombrada 

pelo imaginário diabólico europeu mais do que propriamente uma representação 

da ordem de crenças dos índios.  

Ao contrário do que pode indicar o trecho, o missionário Jean Léry adota 

um tom amigável e por vezes ambíguo com relação aos índios: “Muitas vezes 

lamento não estar entre os selvagens”177, confessa. Compreende também o 

sentido espiritual dos rituais dos índios, ainda que considerando serem 

representantes de uma religiosidade arcaica. Léry é, nesse sentido, um dos 

responsáveis por dar ao canibalismo um sentido ritual: a antropofagia. Tal 

mudança de perspectiva é também produzida por sua aproximação forçada aos 

tupinambás, pois “tudo indica que alguns calvinistas (dentre eles Léry) 

desenvolveram uma relação mais próxima com os indígenas, por necessidade, já 

                                                
176 LÉRY, 2007, p. 208-209.  

177 LÉRY, 2007, p. 261-209-270.  
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que fugiam das perseguições de Villeganon”178. O calvinista Nicolas Durand de Villeganon era o responsável por estabelecer a França Antártica 

no Brasil. Construiu com financiamento do navegador Gaspard de Coligny um forte, o Forte de Coligny, na região da Baía de Guanabara, no RJ. 

Local de onde Jean Léry é expulso depois de oito meses, acusado de heresia por Villeganon. Sem alternativa passa a morar junto aos tupinambás, 

ficando com eles dois meses antes de regressar à Europa. Desenvolve uma relação afetiva, especialmente pelas crianças: “Tinha eu um prazer em 

ver os meninos acima de três ou quatro anos, a que chamam curumirim gorduchos e mais bem fornidos do que os meninos europeus (...) Tinham 

não raro o corpinho pintado e nunca deixavam de vir dançar entre nós, em grupos, quando nos viam chegar às suas aldeias”179.  

Mais do que publicar um diário dessa experiência ora afetiva, ora infernal, o francês Léry “concebeu o índio como parte de uma política 

colonial anti-espanhola”180 (sic). E, também, como resposta à provocação do monge franciscano francês André Thevet, que publicara em 1558 a 

obra “As singularidades da França Antártica”, relatando sua viagem ao Brasil em 1555 junto ao almirante Villeganon para fundar a França 

Antártica. Momento em que ainda apoiava a Igreja Reformada, posição que se altera-se na sua volta para a França. Passa então a responsabilizar 

os protestantes pelo fracasso da iniciativa francesa nas Américas _ almejando, com isso, conquistar prestígio junto ao rei católico da França, 

Henrique II _ conhecido por perseguir os protestantes franceses, os huguenotes. O que de fato conseguiu, sendo nomeado capelão de Catarina de 

Médicis e cosmógrafo do rei em 1560. Léry o considerava “um traidor o princípio que o relato devia ser fiel à verdade. (...) O título mostra a 

diferença entre as obras e a exigência de verdade e autenticidade no lugar de universalidade e sensação”181.  

                                                
178 FUJIMOTO, 2008, p. 42.  

179 LÉRY, 2007, p. 120. 

180 RAMINELLI, 1996, p. 50.  

181 KIENING, 2014, p. 162.  
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  A competição também travada no campo das imagens será fundamental para o jogo religioso entre a elite católica x a protestante _ 

alimentando a produção de xilogravuras e a competição pelo domínio da técnica, especialmente, no final do séc. XVI. Os impressores passam a 

visar não só a uma massa de leitores, como a atender uma exigente elite cultural da Europa. As imagens “caracterizavam-se por serem bem cuidadas, 

feitas em menor tempo e com maior qualidade”. Uma melhoria “que proporcionou que estas tivessem grande destaque e que não fossem meros 

complementos dos textos”182.  

Quem bem o percebeu foi o impressor e gravador flamengo Theodore De Bry. Em 1592, aproveita-se do interesse do público ilustrado no 

relato das viagens e realiza um ambicioso projeto editorial chamado de Pequenas e Grandes Viagens. Na obra reunia as narrativas de diversos 

exploradores e aventureiros, como Staden e Léry, reinterpretando as imagens dessas obras a seu estilo. Uma espécie de enciclopédia das narrativas 

e das imagens realizadas até então sobre as pequenas e grandes viagens feitas pelos europeus.  

 Calvinista como Léry, o gravador Theodore De Bry teve de fugir de Liège (Bélgica), onde nasceu e viveu até os 42 anos, para Estrasburgo 

(no leste da França), em razão da perseguição religiosa que se agrava com a intervenção violenta do militar espanhol Duque de Albalvii. Muda-se 

outras três vezes, passando por Antuérpia, Londres e Frankfurt. Vê seu patrimônio pessoal se desfazer nessas fugas, mas percebe na arte uma forma 

de se reerguer moral e financeiramente: “Do largo patrimônio que me coube, o único que me resta é a arte. Dela, nem os ladrões, nem os bandidos 

me puderam privar. A arte rendeu minha fortuna e minha reputação”183.  

A experiência traumática ganha forma em seus trabalhos. Convidado pelo frei espanhol Bartolomé Las Casas, em 1552, ilustra a denúncia 

do frei contra os colonizadores espanhóis na América, na obra “Brevíssima Relación de la Destruición de las Indias”. É como se “nas imagens do 

                                                
182 LUNIS; MUKERJI (apud BAYONA-CHICANGANA, 2006, p. 2). 

183 DE BRY (apud BAUMANN, 2012, p. 2). 
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genocídio indígena De Bry encontrasse 

a imagem do seu próprio sofrimento”184, 

revidando as perseguições espanholas 

aos protestantes. Dá forma visual e 

dramaticidade às supostas atrocidades 

cometidas pelos católicos que 

exploravam o Novo Mundo narradas 

pelo frei espanhol: ”Tomavam as 

crianças dos seios das mães e pelas 

pernas batiam sua cabeça nas pedras. (...) 

Em honra e reverencia ao Nosso Redentor e aos doze apóstolos, colocavam lenha e fogo e os queimavam vivos”185.  

Em Estrasburgo goza de mais liberdade religiosa e pode aprimorar suas técnicas em trocas profissionais, já que a cidade francesa possuía 

importante mercado editorial. É lá que conhece o também refugiado huguenote, o gravador francês Etienne Delaune _ um já reconhecido ouvires 

do seu tempo; discípulo do alemão Albrecht Dürer. Com ele, De Bry aprimora as técnicas de representação, especialmente o talho-docelviii.  

                                                
184 BAUMANN, 2012, p. 4.  

185 LAS CASAS, 1990, p. 81. 
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 De Bry se muda mais uma vez, fixando-se em Frankfurt. Quando, enfim, coloca em prática um projeto ambicioso: reunir os relatos dos 

viajantes em uma grande e bem ilustrada obra: As Grandes Viagens. Ele sabia que as 

imagens teriam papel crucial na obra. Em parte por observar que outras coleções de 

narrativas lançadas na Itália e Alemanha não alcançaram o sucesso _ o que poderia 

ser associado ao número reduzido de xilogravuras que possuíam. Na coleção, iniciada 

em 1590, De Bry produz 500 imagens e mapas distribuídos em 13 volumes. E, se a 

obra tinha a desvantagem de publicar relatos já conhecidos pelo público; em 

contrapartida De Bry contava com uma vantagem: havia um estoque considerável de 

imagens sobre o Novo Mundo para explorar e interpretar, além de ter o conhecimento 

de quais delas haviam (ou não) mobilizado o público.  

Será no terceiro volume (e em partes difusas do quarto) que se dedica ao Brasil 

e aos índios antropófagos. Momento em que reúne a narrativa de Hans Staden e Jean 

Léry, repetindo e reinterpretando as imagens destas obras _ e de algumas presentes 

em “Singularités de la France Antartique”, do artista francês Jean Cousin (feitas para 

ilustrar a narrativa de André Thevet na edição de 1558).  

Será também o volume que representará uma guinada pessoal-profissional na 

vida de De Bry. Trabalhando até então como gravador, torna-se editor e livreiro no 

terceiro volume: “America Tertia Pars”. O que nos indica o envolvimento mais detido 
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de De Bry com esse volume que inaugurava sua nova posição social diante do mercado de impressores.  

O que sentimos desde o frontispício. Nela temos uma porta monumental. Sua composição nos oferece uma atraente e simultaneamente 

temível mostra do que está por vir. Acima dois índios veneram um maracálix. De cada lado, como guardiões do grande portal, temos um índio e 

uma índia nua (com uma criança agarrada em suas costas)186. Posicionados como uma espécie de estátua _ não fosse pelo movimento imprimido 

por um ato medonho: cada qual segura uma parte esquartejada de uma vítima e morde seu pedaço. O ideal clássico é assim quebrado nesse 

movimento inesperado: o decaimento desse suposto Adão e Eva nessa ação temerosa. Abaixo a ilusão de profundida nos conduz para uma cena ao 

longe. Percebemos a presença de outros personagens e outras ações. Dois índios e uma índia estão assando uma vítima em uma grelha _ o moquém. 

As chamas e a fumaça preenchem a cena demoníaca. E é para lá que somos chamados a espiar.  

Durante a obra percebemos a preferência de De Bry em reinterpretar as imagens de Staden. Refaz vinte e seis delas, enquanto cita apenas 

uma de Dürer (as índias agachadas chorando). Tal eleição sugere que tais imagens encontraram a fórmula para capturar as emoções do público, 

recuperando a vivacidade indígena através de imagens panorâmicas, quase cinematográficas, capazes de nos devolver a sensação de ação do grupo, 

(ainda que resguarde detalhes de comportamento que definem a separação moral dos sexos).  

Os índios não aparecem isoladamente (como o fazem Dürer e mais tarde Eckhout). A sua identidade é definida nessa dinâmica de funções 

de interdependências entre produtoras e caçadores. E se por um lado eles perdem a representação fotográfica da anatomia do índio (como em o faz 

Eckhout), por outro oferecem um retrato mais fiel da vida e dos hábitos indígenas. Oferecem-nos, nesse sentido, um material mais rico para a 

análise da sociodinâmica da cultura indígena associada a uma interpretação moral dos sexos: homens guerreiros “antropófagos” x mulheres 

                                                
186 Os filhos amarrados junto ao corpo da índia por um pano era uma cena que impressionava os europeus, já que as mulheres não guardavam o resguardo após o parto e 

voltavam as suas atividades, especialmente a agricultura, dias depois de terem o filho.  
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luxuriosas e “canibais”. Em uma curiosa mistura entre etnografia e preconceito se realiza um reconhecimento parcial do índio _ já que a índia 

permanece como a imagem de uma alteridade não absorvida, mas atraente. Como veremos detidamente a seguir.  

 

1.7.3 A diabolização da índia: por Staden e De Bry  

 

A índia adquire centralidade nos rituais canibais nas imagens de Staden e De Bry. Primeiro porque eram elas de fato as responsáveis pela 

vigília do preso e preparação dos rituais. Segundo pelo encaixe moral negativo da mulher conferido pela mentalidade cristã vigente que tinha na 

imagem da bruxa a sua forma visual. É como se o efetivo protagonismo da índia nos rituais antropofágicos confirmasse seu caráter diabólico. Em 

um complexo jogo de espelhos onde a sensação real e o preconceito se confundem, confirmando-se mutuamente. O que o sociólogo e jornalista 

Walter Lippmann nomeou de estereótipo perfeito. Na medida em que se “rotula consigo a evidência, no ato mesmo de buscar a evidência”187. De 

um lado as índias emprestavam suas ações rituais antropofágicas, enquanto o imaginário da mulher-bruxa lhe conferia um caráter diabólico.  

 A seguir vamos acompanhar e analisar a série de imagens produzidas por Staden e De Bry (e algumas de Jean Cousin). Vamos aproximá-

las, compará-las e observar as relações e inovações propostas. Especialmente interessa aqui observar as mútuas contaminações atravessadas pelo 

real e pelo imaginário que contribuirão para a crescente desumanização e diabolização da imagem visual da índia.  

 

                                                
187 LIPPMANN, 1922, p. 98.  
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1.8 ÍNDIA _ O PODER DE CONTROLAR E DESCONTROLAR OS HOMENS  

A agitação de um grupo de jovens 

mulheres nuas domina esta cena 

panorâmica de Staden, _ 

reinterpretada por De Bry. Quatro 

índias estão no centro da aldeia188.  

Posicionam seus corpos 

harmoniosamente, o que contrasta 

com o ato medonho de aprisionar um 

homem pelo pescoço. Num misto de 

controle e sedução. Sofrimento e 

prazer. 

Uma mulher, uma 

adolescente e uma criança se agitam nas duas extremidades da aldeia (como imagens espelhadas) e nos dão a impressão de que a suposta festa da 

                                                
188 O número pode nos indicar a contaminação com a tópica inaugurada por Dürer para compor seu grupo de bruxas _quebrando o equilíbrio do clássico trio de mulheres.  
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chegada do prisioneiro é também sinônimo de sua humilhação. Elas correm de um lado para o outro. Levam uma mão à boca e levantam o braço 

ao alto _ indicando assim que gritam. 

Em conjunto, a imagem imprime simultaneamente a ideia de controle e descontrole, de uma “agitação propositada”. Sensação conseguida 

por uma exitosa composição que equilibra a aparente irracionalidade das mulheres _ representada nos gestos de correr, gritar e levantar os braços 

_ com a condução ordenada do preparo ritual. As índias levam a vítima até um monte de terra, sentam-na e manuseiam seu rosto. Para isso o artista 

não utiliza separações e quadros, usa apenas o primeiro e segundo plano para definir as ordens temporais, como se víssemos todas as cenas de um 

filme em um só quadro e, ainda sim, percebêssemos sua cronologia. Por fim, a simetria da cabana e o espelhamento das personagens também nos 

oferecem essa “ordem”, mesmo diante de uma cena aparentemente agitada e caótica.  

 Apesar da semelhança entre as duas imagens de Staden e De Bry, elas diferenciam-se. Staden parece preferir as cenas panorâmicas, capazes 

de nos oferecer uma visão total da ação, da movimentação das mulheres. Mas a falta de habilidade do artista que as realizou nos priva do impacto 

emocional das expressões. O que De Bry consegue recuperar. Ele cuidadosamente representa as expressões faciais dos pequenos corpos _ que, 

mesmo ao longe, preservam sua definição _ efeito conseguido como uso da técnica do talho doce somado à habilidade do artista. 

 De Bry oferece a ilusão e o realismo do corpo feminino _ ainda que ele se afaste, parcialmente, da anatomia indígena. Digo parcialmente 

porque há também neles uma contaminação: já que as formas europeias se misturam com os gestos indígenas. O corpo curvado, a correria, os gritos 

das mulheres nas laterais dividem espaço com o corpo definido e posições harmônicas do grupo de mulheres ao centro. Como se a América e a 

Europa mimetizam-se nesse encontro de corpos controlados e descontrolados. Nesse caos-ordenado.  

 A cena representa a chegada da vítima à aldeia, narrada por Staden. Momento em que as mulheres literalmente tomam as rédeas do controle 

(e do descontrole) do homem em seu poder. Ele fica sob seus cuidados até o momento do assassinato ritual. Como recorda Staden ao chegar à 
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aldeia dos tupinambás: “Todas as mulheres das sete cabanas me acorreram e vieram me receber enquanto os homens se afastavam. Puxavam-me, 

algumas pelo braço e outras pela corda amarrada em meu pescoço, com tanta força que eu mal podia respirar”. Continua lembrando que: “Algumas 

foram à minha frente, outras atrás, dançando e cantando uma canção que, segundo seu costume entoavam aos prisioneiros que tencionavam 

devorar”. Chegando até o interior da aldeia, em uma espécie de pátio central, “(...) as mulheres se jogaram todas sobre mim, dando-me socos com, 

arrepelando-me a barba, e diziam em sua linguagem: “Xé anama poepika aé!”, Com esta pancada vingo o homem que foi morto pelos teus amigos” 

(referindo-se aos portugueses)lx. Em seguida elas o colocam dentro de uma choça, onde o deitam em uma rede, e “de novo vieram, bateram-me, 

escapelaram-me os cabelos e mostraram-se de modo ameaçador, como que pretendiam me comer”.  

Staden associa seu sofrimento ao de Cristo e aproxima as índias dos judeus: “Nessa hora pensei no sofrimento de nosso salvador Jesus 

Cristo, inocentemente supliciado pelos vis judeus”189. No relato, sobressai o sofrimento e a crueldade das mulheres, o que não se passa nas imagens 

_ mais ambivalentes. Elas não aparecem dando socos. Preferem representar a beleza das índias.  

 Staden omite uma informação importante que aparece no relato de Léry sobre a forma como as índias tratam os prisioneiros: “Logo depois 

de chegarem são não somente bem alimentados, mas ainda lhe concedem mulheres (mas não maridos as prisioneiras), não hesitando os vencedores 

a oferecer a própria filha ou irmã em casamento. Tratam bem o prisioneiro e satisfazem-lhe todas as necessidades”190. O mesmo acontece com os 

visitantes considerados aliados como confirma também André Thevet: “Cede-se ao visitante uma jovem da tribo, para servi-lo durante o tempo em 

que ele ali permanecer”191.  

                                                
189 STADEN, 1999, p. 57.  

190 LÉRY, 2007, p. 193. 

191 THÉVET, 1978, p. 137. 
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  A mistura entre agressão e acolhimento. Integração e ódio. Luxúria e assassinato. Caos e ordem ritual é exitosa nas representações. 

A imagem, mais do que o texto, contamina-se com o mito da mulher carnal e irresistível, capaz de turvar a racionalidade masculina, manipulando-

o em direção a sua morte ritual. O que se traduziu, como vimos, nas imagens das Bruxas e de Aristóteles dirigido por Phyllis192. Desordem de 

papéis sexuais que inspira o célebre poema “O barco dos Tolos” de Sebastiana Brant. Um trecho dessa obra poderia perfeitamente narrar a imagem 

de Staden e De Bry, sem grandes ruídos: “Minha corda puxa muitos tolos/ macaco, corno, burro e rústicos tolos/ A qual eu seduzo, engano e 

ridicularizo./ (...) Quem repara demais nos meus encantos de mulher/ Sua moral e consciência prejudica/ Ele não consegue adorar a Deus 

corretamente (...) Tal amor é ainda mais tolo quando ataca homens mais velhos”193.  

                                                

192  Hans Baldung Grien, 1513.  

193 BRANT, 1998, p. 88. 



139 

 

1.8.1 Pocaré: Sabá 

O ritual das índias prossegue para o “pocaré” 194: a dança em forma de roda das 

tupinambás. Essa será uma importante imagem exportada pelo ritual indígena pelos artistas 

europeus na representação do Sabá das bruxas. Nelas um grupo de jovens mulheres nuas, 

dança ao redor da vítima ao centro. Misturando a alegria com o macabro ritual 

antropofágico. 

Na imagem de Staden essa dúbia sensação de alegria e sofrimento é indicada na extremidade 

esquerda superior. Vemos Staden ser levado pelas índias por uma corda no pescoço, 

atualizando a dor de ser puxado por uma corda “com tanta força que eu mal conseguia 

respirar”. Elas o levam para a frente da cabana do chefe da tribo, onde se encontram os 

ídolos indígenas (os maracás). Lá “fizeram uma roda em volta de mim. Fiquei no meio. (...) 

Depois todas começaram a dançar. Para acompanhar o ritmo delas, eu devia bater no chão 

com o pé da perna à qual estavam amarrados os chocalhos, para que fizéssemos ruído e se 

adequassem ao canto delas”. Na imagem Staden parece integrado, divertindo-se na 

companhia das belas índias, apesar de narrar que durante a dança a “perna doía-me tanto que mal podia ter em pé”195.  

                                                
194 “Mais tarde disseram-se, as mulheres agora te conduzirão ao pocaré. Naquela ocasião, eu ainda não sabia o significado daquela palavra. Significava dança e divertimento” 

(STADEN, 2008, p. 89). 

195 Ibid..  
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Já na releitura da imagem feita por De Bry, as indicações de sofrimento não são citadas. 

Prefere explorar o suposto prazer do prisioneiro junto às mulheres que o circulam em roda. 

Ele cuidadosamente representa as índias conferindo um movimento particular e aleatório a 

cada uma, apesar de sua formação em roda. Novamente nos oferecendo a impressão dessa 

ordem-desordenada.  

A razão dessa eleição da cena alegre em detrimento da indicação de sofrimento da narrativa 

de Staden pode ter sido motivada pela interposição de outra narrativa, a de Jean Léry. Ele 

afirmava que “o próprio prisioneiro, apesar de não ignorar que a assembleia de reúne para o 

seu sacrifício dentro de poucas horas, longe de mostrar-se pesaroso enfeita-se todo de penas 

e salta e bebe como um dos mais alegres convivas”196.  

A imagem de De Bry aproxima-se nesse sentido mais do pathos da narrativa de Léry do que de Staden, ainda que também cite sua composição. 

Vale destacar que De Bry tinha uma posição privilegiada no tempo, com um acesso de um estoque não só de imagens para criar e citar, como 

também um estoque de narrativas para formar suas imagens _ contaminando-se também delas para realizar sua versão do ritual.  

O pocaré das mulheres carregava uma forte carga erótica (minimizada por Staden) e valorizada por De Bry e Jean Léry. Este último realiza 

uma curiosa mistura de diabolização e fascínio com o ritual. O que torna a contaminação entre as índias e as bruxas ainda mais explícita. A ponto 

                                                
196 LÉRY, 2007, p. 193.  
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de Jean Léry referir-se ao pocaré como Sabá: “E, de fato, se no início desse sabá (estando eu na casa das mulheres) tive algum temor”. Logo em 

seguida deixa escapar o fascínio causado com o ritual: “Tive então como recompensa uma alegria tal ao ouvir os acordes bem medidos de tal 

multidão, mas sobretudo pela cadência e o refrão da balada, dizendo: Heu, heurare, heura, heurarem heura, heura, oueh, fiquei de todo encantado: 

mas da mesma forma que a cada vez que recordo disso, o coração me estremece e parece-me que ainda vêm aos ouvidos”197. Fascínio amalgamado 

com uma avaliação moral e “demoníaca” do ritual: “Urravam, saltavam com violência, agitavam os seios e espumejavam pela boca até desmaiar 

como vítimas de ataques epiléticos; por isso não era possível deixar de acreditar que se tivessem tornado repentinamente possuídas pelo 

demônio”198.  

A dança alegre e simultaneamente macabra do pocaré dá forma à 

mistura entre atração e medo. Não é sem propósito que essa imagem 

auxilia os artistas europeus na representação do Sabá: até então uma 

reunião/festa diabólica das bruxas sem forma específica. Na seriação 

podemos observar como o ritual diabólico passa de uma festa aleatória de 

culto ao Diabo para uma festa com forma definida: a roda: o pocaré das 

tupinambás. Nas duas primeiras imagens que integram a coleção wickiana 

temos uma festa com música, bebida, suposta orgia sexual e culto ao 

Diabo (traduzido muitas vezes no beijo no ânus de um bode ou demónio). 

                                                
197 LÉRY, (1578), 2007, p. 214-215. 

198 Ibid., p. 212. 
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Imagens que foram publicadas em folhas volantes que circularam na primeira metade do século XVI, noticiando o Sabá das bruxas.  

Na série199 abaixo percebemos como o pocaré das índias é adaptado para o estereótipo ao Sabá. Imagem que reativa a iconografia dos 

círculos mágicos da necromancia, associando-o agora à festa das bruxas a partir da segunda metade do séc. XVI.  

 

 

 

 

                                                
199 Primeira imagem de 1567, do xilogravurista CG que ilustram a obra do cartógrafo e eclesiástico, o sueco Olaus Magnun História dos povos Nórdicos, Basel. Ao lado uma 

imagem do artista espanhol Francisco de Goya (1815-24) sua célebre série Los Caprichos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eclesi%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sueco
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1.8.2 O caldeirão canibal da bruxa é made in Brasil: como o caldeirão das tupinambás brasileiras foi apropriado pelas imagens das 

bruxas europeias do séc. XVI 

 

Esta pode ter sido, dentre as trocas estabelecidas entre a iconografia das índias e das bruxas, a maior 

“exportação” feita pelo Brasil de um estereótipo internacionalmente reconhecido: o caldeirão da bruxa. Um 

utensílio de fato utilizado pelas tupinambás canibais brasileiras no séc. XVI. Levantamos tal hipótese 

observando a larga série de imagens das bruxas e das índias, combinando as datas do aparecimento da 

iconografia do caldeirão nas imagens. Realmente é surpreendente: o caldeirão canibal só aparece nas imagens 

das bruxas após o aparecimento dele junto às índias tupinambás. Tornando-se, desde então, a conexão central 

entre: as bruxas, as índias, o canibalismo, a luxúria, o diabo e o inferno.  

Nos rituais antropofágicos dos tupinambás os caldeirões estavam ligados a costumes que envolviam 

diretamente as índias. Três funções rituais em especial: produzir a bebida “o cauim”; escaldar a epiderme da 

vítima com água quente e, por fim, fazer o “mingau” de vísceras humanas.  

A primeira função _ a produção do cauim _ estava visceralmente ligada ao motor cultural indígena: 

a vingança e seu ritual, a antropofagia. Trata-se de uma bebida alcoólica, preparada através da fermentação 

da mandioca, milho ou caju, mastigado pelas índias. As imagens de Staden, Jean Cousin e De Bry e os relatos 

de como elas dialogavam (Staden, Léry e Thévet) confirmam: “São as mulheres que preparam as bebidas. Usam raízes de mandioca e cozem-nas 
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em grandes panelas”200. Seu consumo, no entanto, não é aleatório. O cauim funcionava como um “marcador temporal” de dimensão coletiva e de 

trocas intercomunitárias, que definia a relevância dos acontecimentos como: a perfuração do lábio dos meninos; o final da reclusão iniciática das 

meninas após a primeira menstruação; uniões; nascimentos de uma criança e fim do luto de um índio da tribo201.  

No entanto, a “cauinagem” mais completa, que durava quase três dias ininterruptos, 

era a que antecedia o ritual antropofágico. O fim da bebida e a embriaguez de todos (exceto 

a do matador) definia o momento do assassinato do prisioneiro. Tanto que Hans Staden 

alertava que “devíamos tomar cuidado especial com os tupinambás duas vezes por ano (...) 

quando o milho que eles chamam de abati, fica maduro, e com o qual preparam a bebida e 

com ela comem seus inimigos. Alegram-se o ano inteiro já por conta da época do abati”202. 

Na imagem de Staden, vemos na extremidade esquerda um grupo de seis mulheres 

mastigando a espécie que está em uma vasilha no chão. Ao lado uma índia de pé controla 

um grande caldeirão. O tamanho e o peso podem ser supostos na comparação com a índia, 

chegando quase à sua altura. Abaixo outras índias transferem a bebida para pequenas 

                                                
200 STADEN, 1557, 1999, p. 52. 

201 Ibid., p. 49. 

202 Ibid., p. 52. 
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vasilhas. Enquanto outras duas índias carregam seus filhos nas costas e olham duas crianças a sua frente. A presença delas nas imagens marca em 

Staden o domínio da esfera feminina.  

O artista francês Jean Cousin também ilustra a fabricação 

do cauim pelas índias. Destaca em sua série antropofágica a 

presença da grande panela. Nessa imagem nos oferece um 

“zoom”, elegendo a mastigação na grande vasilha como 

expressões dessa grotesca fabricação da bebida.  

Curiosamente estamos diante da tópica de quatro mulheres 

ao centro. Em uma imagem que cita203 as índias de Albrecht Dürer 

(1515). Jean Cousin repete não só o número, mas também a forma 

robusta e a posição dos corpos: agachadas. Mulheres belas e nuas, 

mas que se prestam a um ato grosseiro _ cuspir. Produzindo um 

efeito dúbio de nojo e atração.  

                                                
203 A citação indica que Jean Cousin teve acesso às imagens das índias de Dürer realizadas provavelmente em 1515, antes de sua publicação na obra de Jean Léry, datada de 

1578.  
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A bebida fermentada também é associada à belicosidade e a masculinidade do índio em outra imagem de Cousin. A índia aqui é responsabilizada 

pelo êxtase e o descontrole que moviam a vingança nas batalhas dos 

índios guerreiros.  

Novamente temos quatro índias nuas ao redor do caldeirão. Agora as 

vemos distribuindo o cauim em pequenas cumbucas para uma centena 

de índios guerreiros. Os homens se embriagam. No chão um deles cai e 

vomita. O grotesco consumo de bebida é descrito por Thevet e depois 

por Léry204. A bebida consumida rapidamente e em excesso205, sem 

acompanhar qualquer comida, era um modo de provocar o vômito _ o 

que habilitava os índios a se sentirem bem temporariamente e 

retornarem a mais uma cuia de cauim. A resistência e a voracidade do 

seu consumo eram tidas como uma prova de virilidade do guerreiro206.  

                                                
204 “Eu os vi não só beberem três dias e três noites consecutivas, mas ainda depois de saciados e bêbados a mais não poder, vomitarem quanto tinham bebido e recomeçarem 

mais bem dispostos que antes” (LÉRY, 2007, p. 131).  

205 “E, como são refinados beberrões, alguns há que em uma reunião sorvem mais de vinte potes de cauim...” (LÉRY, 2007, p. 132).  

206 SZTUTMAN, 2007, p. 48.  
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As expressões de raiva nas faces, os braços erguidos com armas (a maça, os arcos e pedaços de pau); a cantoria e o barulho que podemos imaginar 

_ feito pelo balanço dos maracás _ nos oferecem essa atmosfera belicosa.  

Fato que contrasta com a postura das índias. Altivas _ oferecendo o cauim _ parecem calcular seus efeitos e manipular a reação dos homens 

através de artifícios, no caso a bebida. Que funciona como motor da desordem e periculosidade masculina. Estabelecendo uma relação aproximada 

àquela atribuída as bruxas com suas poções e feitiços, como podemos perceber na passagem escrita pelos Inquisidores do Martelo das Bruxas. Um 

dos inquisidores afirma: “Esses remédios são misteriosos” e destinados “a provocar danos em dobro contra os homens, isto é, no corpo e na alma, 

de modo que os homens possam se entregar mais ainda a todos os vícios”207.  

 

1.8.3 A cauinagem de Debry como motor das funções e relações entre homens e mulheres 

 

A interpretação da ‘cauinagem’ De Bry aproveita-se cumulativamente das imagens anteriores: especialmente de Dürer, Staden e Cousin. 

Representa, com êxito, a dimensão coletiva e de trocas promovidas pelo ritual. A conexão cultural entre as mulheres e seu caldeirão com a promoção 

da sociabilidade e belicosidade dos indígenas fica assim mais evidente nessa forma. O que nos possibilita compreender a interdependência das 

atividades dos sexos para a realização do ritual antropofágico _ em que o caldeirão ganha centralidade no primeiro plano, sendo o ponto de partida 

e o símbolo dessa relação. 

                                                
207 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 435.  
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Para realizar essa rica composição, Léry combina: as panorâmicas 

de Staden (que oferecem uma visão global e compreensiva da sequência 

de ações); o preciosismo nas representações individuais (realizados por 

Dürer); somados à expressividade nas ações e nos gestos conferidos a 

essas individualidades pelo francês Jean Cousin.  

Em outras palavras: vemos simultaneamente como se dá a 

sociodinâmica de trocas entre as índias e os guerreiros por meio do cauim, 

sem perder os expressivos detalhes individuais e particulares de cada 

personagem e ação. Visões que mesclam panorâmicas e aproximações 

unidas por um elemento central: o caldeirão. 

De Bry distingue e comunica dois planos nesta imagem. No 

primeiro estão as mulheres realizando a produção do cauim. Em sua 

narrativa Léry enfatiza várias vezes que “cumpre, desde logo, notar que 

os homens não se envolvem de maneira nenhuma na preparação da 

bebida, a qual, como a farinha está a cargo das mulheres”. Julga a divisão 

sexual através de uma preconcepção europeia: “Consideram tão indecente 
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ao seu sexo meter-se neste trabalho quanto nós consideraríamos indecente que os camponeses seminus da Bresse ou de outras regiões pegassem 

na roca para fiar”208.  

No plano oposto estão os homens. Guerreiros que dançam e chacoalham seus maracás. A agitação sugere a violência e a belicosidade. 

Curiosamente o penúltimo índio da fila leva uma cumbuca na mão em vez de um maracá, indicando a origem de sua alteração: “Enquanto dura a 

cauinagem os nossos brejeiros americanos, para melhor esquentar o 

cérebro, cantam, assobiam e se incitam uns aos outros a portarem-se 

valentemente e a fazerem muitos prisioneiros de guerra”209.  

 

 

No meio da cena as ações e papéis se comunicam. As mulheres distribuem as cumbucas 

de cauim entre os guerreiros _ oferecendo a suposta fonte dos ânimos da guerra e da 

luxúria. Ao fim da festa e da bebida é chegada a hora do assassinato. 

 

 

                                                
208 LÉRY, 2007, p. 130. 

209 Ibid. p. 131. 
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  A segunda função do caldeirão: escaldar a pele da vítima. Um ritual narrado por Staden e depois por Jean Léry que curiosamente não é 

ilustrado nessas obras. É apenas na obra de De Bry (1592) que se publica pela primeira vez uma imagem para essa cena dramática. Staden relembra 

que após o assassinato “imediatamente as mulheres pegam o morto, arrastam-no para cima da fogueira, arrancam toda a sua pele; deixam-no branco 

e tapam seu traseiro para que nada lhe escape”210.  

Na imagem de De Bry vemos um pequeno caldeirão no primeiro plano da 

cena, à esquerda. A água fervendo será usada pelas quatro jovens índias 

para facilitar a retirada da pele do homem assassinado. Uma delas corta 

as costas da vítima, na extensão da coluna, enquanto outra tapa o ânus da 

vítima com um pedaço de pau: “(...) para que nada lhe escape”. Uma 

terceira ocupa-se de esfregar o braço e as mãos do morto. A quarta índia 

de costas para nós tem o braço espelhado ao da vítima e parece integrar a 

cena para compor a tópica das quatro índias (bruxas/Dürer) e desvelar as 

formas de seu corpo e dos longos cabelos amarrados por uma trança _ 

marcações de sua juventude. Oferecendo um forte contraste entre a beleza 

e a crueldade da ação.  

Logo acima do caldeirão, no segundo plano da imagem, o artista 

flamengo aproveita-se de outra narrativa para compor a sua imagem; a de 

                                                
210 STADEN, 1999, p. 108.  
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Jean Léry: “Imediatamente depois de morto a mulher (já disse que a concedem a alguns) coloca-se junto ao cadáver e levanta curto pranto; digo 

propositalmente curto pranto porque essa mulher, tal como crocodilo que mata o homem e chora junto dele antes de comê-lo, lamenta-se e derrama 

fingidas lágrimas sobre o marido morto, mas sempre na esperança de comer-lhe um pedaço”211. A menção do choro falso não é feita por Staden. 

Ele omite a relação afetiva/sexual estabelecida entre as índias e os prisioneiros. A implicação pessoal de Staden como observador-participante 

(indicada por sua representação em quase todas as imagens) e a adoção de uma narrativa cristã podem tê-lo levado a esconder sua experiência com 

as índias _ se é que ela de fato se deu. 

 A inclusão dessa mulher que “chora falsamente” na imagem de De Bry insere na cena uma complexa, tensa e contraditória encenação de 

sentimentos. Uma encenação ritual _ que dependia para isso de público. Atrás dela o índio algoz observa a representação da índia. A ausência de 

reação do guerreiro desvela a previsibilidade do choro da mulher após a punhalada fatal. Como se após o seu ato coubesse a ela a atuação seguinte 

no teatro ritual: a da falsa viúva. O prisioneiro é, assim, representado como uma vítima da sedução/manipulação. Morto em seus braços torna-se, 

em seguida, uma presa na mão das quatro mulheres. Manuseado durante a vida e na morte, segundo a vontade das belas índias. Passa de um falso 

companheiro a alimento. Uma imagem que revela ao espectador os “inevitáveis” caminhos da maliciosa sedução feminina. 

 Um modo de ver o papel da mulher no ritual que pode estar influenciado pelo imaginário das bruxas. Em uma passagem do Martelo das 

Bruxas os inquisidores afirmam: “A mulher é mais carnal que o homem, o que se evidencia por suas muitas abominações carnais”. Justificam essa 

propensão por sua suposta falha de origem: “Como houve uma falha na formação da primeira mulher (Eva), a mulher é um animal imperfeito, 

sempre engana. Por isso diz Catão: quando uma mulher chorar fique preso na rede. (..) Ela se esforça para enganar um homem”212. 

                                                
211 LÉRY, 2007, p. 198. 

212 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 12. 
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A índia, “falsa viúva”, seria o protótipo perfeito dessa dissimulação feminina difundida na mentalidade europeia. Encarnando seus vícios e 

estratégias de manipulação em um contínuo ritual, oferecendo um grau de crueldade provavelmente nunca imaginado pelos próprios inquisidores 

_ onde a manipulação do ânus seria a mais extrema imagem da vulnerabilidade masculina nas mãos de uma mulher.  

Dissimulada, manipuladora e descontrolada as três ações das índias contrastam, porém, com o altivo guerreiro tupinambá. Centralizado na 

composição entre a viúva falsa (deflagrada pela sequência, onde reaparece preparando o 

corpo do marido morto) e por uma índia descontrolada. O índio algoz: impassível, parado, 

coloca sobre os ombros a maça. Sua postura é a antítese da índia. Especialmente da que 

se movimento em um plano logo atrás. Aparentemente “possuída”, ela corre e morde uma 

das mãos. Representação que soluciona a expressão desse sentimento de descontrole, 

misturada a uma ameaça canibal.  

 Uma oposição _ homem racional versus mulher irracional _ que já se havia instalado na 

mentalidade europeia: “Não é de se estranhar que existam mais mulheres do que homens 

infectados pela heresia das bruxas. E em consequência disso, é melhor chamar de heresia 

das bruxas do que dos bruxos. Bendito seja o Altíssimo que protegeu o sexo masculino de 

tão grave delito”213. 

 O gesto de morder a própria mão reaparece em quase toda a série de imagens de Staden e, sobretudo, de Léry na representação da 

mulher. Sua repetição é indicativa da capacidade da representação em concentrar informações sobre o comportamento da índia: selvagem, 

                                                
213 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 9.  
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desregrada, agressiva e gulosa. Misturando os modos da índia com sua interpretação moral. Combinação que fica ainda mais evidente se notarmos 

que a tópica era utilizada pelos artistas europeus para representar o descontrole humano, o pecado e o Inferno. Quem consagra a tópica de morder 

as mãos é o pintor e frade franciscano Fra Angélico na obra “O Juízo Final” em 1432-1435, realizada para o convento florentino de São Marcos. 

No Inferno homens e mulher mordem violentamente as próprias mãos, a ponto de o sangue vir à tona. Não sem propósito os artistas se aproveitam 

da carga moral do gesto associando-o as índias.  

 

  

 

Detalhe das obras do pintor italiano Fra 

Angélico, (1432-35) _ “Juízo Final” (Convento 

de São Marcos, Florença, Itália).  
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A terceira função do Caldeirão: a sopa de vísceras. A retirada delas é realizada durante o esquartejamento do corpo por um índio ou um curumim214. 

Quem narra é Staden: “Depois de esfolado, toma-o um homem e corta-lhe as pernas, acima 

dos joelhos, e os braços junto ao corpo. Vem então as quatro mulheres, apanham os quatro 

pedaços, correm com eles em torno das cabanas, fazendo grande alarido, em sinal de 

alegra”215.  

Na imagem que acompanha o relato temos agora um homem no centro com uma faca 

manuseando a vítima. Um grupo de índios ao fundo assiste ao assassinato, oferecendo uma 

imagem do caráter ritual e público de cada ação. As quatro mulheres emolduram a cena. Em 

cada extremo da imagem levam um pedaço do corpo da vítima em uma das mãos, 

acompanhadas pelo público da aldeia e vizinhos aliados. Era comum, segundo relatos de 

Hans Staden, convidar tribos vizinhas ou mesmo distantes para o banquete ritual216. As etapas 

que envolviam da morte à preparação do corpo se tornavam assim um grande teatro, 

encenado para um público numeroso.  

                                                
214 Segundo Cardim “os meninos enterravam as mãos no abdômen da vítima, puxavam os intestinos, sabe-se que se tratava de um rito destinado a proporcionar aos imaturos 

certas virtudes mágicas e conceder-lhes uma oportunidade de vingança” (FERNANDES, 2006, p. 341).  

215 STADEN, 2008, p. 183.  

216 “Alguns dias depois queriam comer um prisioneiro numa aldeia de nome Ticoaripe, que ficava a cerca de seis milhas distantes de Ubatuba. Da minha cabana foram 

também muitos e levaram-me consigo” (STADEN, 2008, p. 112) 
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   Vemos ainda o índio colocando sua mão dentro do corpo da vítima em um ato que sugere a retirada das vísceras, que, segundo 

Staden, “são dadas as mulheres. Fervem-nas e com o caldo fazem uma papa rala, que se chama mingau, que elas e as crianças sorvem. As mulheres 

comem as vísceras da mesma forma que a carne da cabeça. O miolo do crânio, a língua e tudo o que podem aproveitar, comem as crianças”217. 

Duas imagens dialogam com a narrativa. Na primeira reaparece centralizado o grande 

caldeirão. A caveira da vítima é manuseada pelos índios para o preparo do mingau. 

A identidade sexual não é clara: aparentemente uma índia e dois índios, observados 

por Staden à direita (de barba e rezando). 

Duas crianças no chão parecem se 

aproveitar das sobras da comida. Ao 

fundo um casal sugere comer os miolos de 

um segundo crânio.  

Na sequência, o consumo da sopa de 

vísceras é realizado exclusivamente por 

mulheres e crianças, sentados em roda em 

torno de duas vasilhas, em uma delas o 

                                                
217 STADEN, 2008, p. 183.  
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artista representa as vísceras _ como forma de associação com a matéria-prima da sopa.  

 A reinterpretação de De Bry reúne na mesma imagem: o esquartejamento, as índias que correm com seus pedaços pela aldeia, a retirada das 

vísceras destinadas à mulher e a produção do mingau no caldeirão. Concentra ações fortes em um só lugar, elevando o tom do protagonismo 

feminino.  

As mulheres ritmam confusamente o nosso olhar correndo de um 

canto a outro da imagem. Ao centro uma delas se destaca. Em uma pausa 

levanta orgulhosa o seu pedaço, uma perna esquartejada. No gesto 

seguro alonga e impõe seu corpo nu. Os cabelos longos e selvagens 

acompanham o gesto, enfatizando-o. A sua frente uma índia levanta um 

braço decepado. Morde-se e parece, por um instante, nos fitar 

ameaçadoramente.  

À frente dois índios realizam o esquartejamento. Um lança a 

machadinha ao alto na intenção de desmembrar a segunda perna, 

enquanto o outro entrega as vísceras a uma índia reclinada com um prato 

na mão. Esta será a pista visual que nos conecta à cena seguinte.  

 No outro extremo reaparece a índia com o prato de vísceras. Criando 

uma sequência narrativa _ mesmo diante de uma imagem agitada e 

caótica. Ela está agora na companhia de outra e do grande caldeirão. 
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Elemento que se impõe pelo tamanho e pela movimentação das chamas. Nessa imagem claramente são elas que controlam o caldeirão. A índia que 

manuseia o prato o inclina delicadamente, levando o corpo nesse movimento, leveza que contrasta com o conteúdo do preparo. A outra manuseia 

a cabeça da vítima. Abaixo dois curumins auxiliam as mães, para que o fogo do grande caldeirão não se apague.  

A composição de De Bry comunica as ações rituais na imagem, sem perder a agitação, o pathos do acontecimento. Posicionando os índios 

(a machadinha e o esquartejamento) de um lado e as índias (com suas vísceras, o crânio e o caldeirão) de outro, equilibra e representa a “divisão 

sexual no manejo do corpo”218. A impressão de distância e alheamento dos índios 

e índias é desfeita nessa conexão, desvelando a interdependência dos papéis sociais 

durante o ritual antropofágico.  

O consumo da sopa, no entanto, reservava-se a mulheres e crianças. De Bry 

reinterpreta a imagem de Staden com mais fidedignidade. A habilidade do belga 

nos leva inclusive a pensar que não se trata de 

uma citação, mas de um primeiro olhar que 

lançamos para a cena, que agora parece real.  

A capacidade em dar atenção a cada 

representação corporal e sua expressão, sem 

perder a ideia de conjunto, nos oferece uma 

imagem viva, que confere ritmo e realismo a 

                                                
218 RAMINELLI, 1996, p. 96. 
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todas as cenas. Cada índia da roda se movimenta de forma distinta: tomando a sopa, distribuindo as vasilhas, atendendo as crianças ou mordendo 

alguma parte sólida das vísceras da vítima. Uma delas inclusive parece tocar discretamente a sua vagina. Luxúria e gula unem-se nesse discreto 

movimento. De Bry insere ainda um elemento que não havia em Staden: a cabeça decepada da vítima em um prato. Sua expressão dramática 

conserva-se diante do espetáculo das índias _ como se observasse com horror o banquete das próprias vísceras.  

É importante destacar que os artistas não representam a cena oposta: mulheres prisioneiras vítimas do ritual antropofágico. Elas eram 

também comuns, mas não ganharam existência visual. Uma delas é citada na obra de Jean Léry: “Deparei com uma mulher prisioneira prestes a 

ser morta pelo modo que descrevi. Aproximei-me e disse que orasse como ia ensinar. Em resposta ela meneou a cabeça e motejando: O que me 

darás para que eu faça o que dizes? (...) riu-se de novo e foi morta de acordo com o ritual”, com uma diferença de tratamento em relação aos 

homens: “Não lhe é dado um marido” durante seu aprisionamento219. A prisioneira descrita por Léry não é apresentada como uma vítima, mas uma 

mulher cínica e ávida por recompensas. A índia, mesmo a prisioneira, associa-se à malignidade, como se esta fosse uma questão ligada as 

mulheres220. Sendo ela a recorrente algoz, nunca a vítima.  

  É Jean Léry quem também que cita uma personagem até então invisível nas imagens dos artistas do Novo Mundo: as velhas gulosas. Ele 

diz: “Em seguida, as outras mulheres, sobretudo as velhas, as mais gulosas de carne humana, anseiam pela morte dos prisioneiros, chegam com 

água fervendo, esfregam e escaldam o corpo a fim de arrancar-lhe a epiderme; e o tornam tão branco como na mão dos cozinheiros os leitões que 

                                                
219 LÉRY, 2007, p. 193-196. 

220 Ideia difundida na Europa na imagem da bruxa. “O ataque às feiticeiras acaba resvalando para o sexo feminino. (...) Difunde-se a crença de que perfídia é mais frequente 

entre as mulheres que entre os homens” (RAMINELLI, 1996, p. 101). 
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vão para o forno”221. Mas, ao contrário da prisioneira a velha índia ganha destaque posterior nas imagens de De Bry. Sua forma atendia a uma 

mudança de mentalidade social na Europa: a relação entre o belo e bom ou entre o feio e a decrepitude moral. As velhas índias serão centrais para 

demarcar essa diferença. Entre o que não foi absorvido e o que foi justificado. Entre o canibalismo e a antropofagia Entre as índias e os índios.  

 

  

                                                
221 LÉRY, 2007, p. 198. 
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1.9 O CANIBALISMO DAS VELHAS GULOSAS X ANTROPOFAGIA DO GUERREIRO TUPINAMBÁ 

 

“Move-os a vingança, salvo no que diz respeito às velhas (...) que são mais gulosas de carne humana.” Jean Léry222  

 

A transição do canibalismo real para a antropofagia ritual dos índios brasileiros foi realizada aos poucos e por diferentes motivações por 

intelectuais e artistas europeus. Dentre eles, Michel de Montaigne, Jean Léry e, nas imagens, por Theodore De Bry. Uma mudança que implicava 

compreender o canibalismo não mais como a ingestão de carne para alimentação, mas como parte do sistema cultural indígena centrado na vingança 

coletiva. Os europeus passam a considerar desde então que o que estava em jogo para os índios era a destruição moral e mesmo espiritual do 

inimigo, de seus antepassados e a do grupo a que pertenciam. O que quase todos os cronistaslxi da época confirmam, identificando a vingança ritual 

e, assim, a antropofagia como motivo central da guerra e do canibalismo e não o prazer ou a necessidade de comer carne humana.  

O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, mais tarde, em pesquisa de doutoramento (1947-1951), compreenderia a vingança dos 

tupinambás como uma função manifesta, associada a uma função latente da guerra. Ou seja, ela era a forma evidente de uma motivação de 

integração social mais complexa _ não tão clara para os cronistas da época. Qual seja, aquela que objetivava restaurar a integridade sagrada do 

coletivo perdida com a morte de um de seus integrantes. Os ameríndios acreditavam que o conjunto de rituais de destruição física e espiritual dos 

inimigos levaria à reintegração espiritual das vítimas do seu grupo e a debilidade mágica-espiritual dos inimigos. 

                                                
222 LÉRY, 2007, p. 190.  
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 Ele afirma: “Como forma de relação intertribal, a guerra não era a causa eficiente do tratamento recíproco, mas antes o efeito de uma 

aplicação mágico-religiosa do princípio de reciprocidade”223. Nesse sentido, “o sacrifício ritual fazia parte de da constelação de ações sociais 

imputadas aos humanos pelas obrigações em face das entidades sobrenaturais”224.  

Durante essa mudança conceitual, “a distinção semântica (canibalismo x antropofagia) será crucial, e é a discussão do século XVI que 

surgirá a exaltação do índio brasileiro”, destaca a antropóloga e historiadora Lília Schwarcz225. Uma exaltação que implicava sua humanização226. 

Seus principais arquitetos, Jean Léry e Montaigne, servem-se dessa ideia de um “índio antropófago” humanizado como um antagonismo funcional 

para uma crítica religiosa e de costumes intracultural. Defendem a ideia de que “o selvagem representava a infância, e o cristão a decrepitude da 

humanidade”227. Em uma reação não apenas de cunho religioso _ lembremos que Léry e De Bry eram protestantes refugiados em uma sociedade 

de maioria católica_, mas também de uma reação cultural mais ampla, uma resistência ao próprio processo civilizador europeu. A percepção de 

que “quanto mais avança, mais cresce a infelicidade”lxii. Incômodo expressado por Montaigne, que inverte a denominações correntes, chamando 

os europeus de selvagens: “Os que alteramos por nosso artifício e desviamos a ordem comum” (...) “sobrecarregamos tanto a beleza e a riqueza 

                                                
223 FERNANDES, 2006, p. 382.  

224 Ibid., 373. 

225 SCHWARCZ, 2008, p. 30-31.  

226 “Desde a bula de Paulo III, de 1534, os índios seriam considerados humanos” (SCHWARCZ, 2008, p. 30-31) 

227 RAMINELLI, 1996, p. 46-51.  
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pelas nossas invenções que as acabamos sufocando inteiramente. Assim é que, onde brilhe a pureza, ela causa vergonha nos nossos vãos e frívolos 

empreendimentos”228.  

Mas tal processo de humanização do índio é incompleto, na medida em que irá eleger o índio guerreiro como digno de compreensão, 

enquanto a índia, especialmente a velha, é eleita como símbolo do que não foi absorvido, da alteridade: “O estereótipo feminino tornou-se, assim, 

um meio para representar a estranheza do Novo Mundo”229. Trilhando tal ideia compartilhada pelo historiador brasileiro Ronald Raminelli, pela 

francesa Bernadette Bucher e pelo suíço Cristian Kiening230 ouso dar mais um passo na interpretaçãolxiii: atrelando a distinção semântica _ 

antropofagia e canibalismo _ à distinção entre índios e índias. Pois observamos que as índias (ao contrário dos homens) continuariam a ser 

representadas como canibais. Eles são justificados pela vingança ritual: são antropófagos. Elas comem diabolicamente: canibais.  

O que fica evidente na comparação da descrição feita pelos viajantes. Em um desses relatos o missionário francês Jean Léry narra um 

combate entre os tupinambás e os margaiás (1578). Deixando transparecer prazer e admiração ao observar a luta masculina: 

Embora tenha visto muitas vezes regimentos de infantaria e cavalaria nos países europeus, com seus elmos dourados e suas armas reluzentes, nunca 

um espetáculo de combate me deu tanto prazer aos olhos. Mas além da diversão de vê-los saltar, assobiar e manobrar com destreza para todos os 

lados, causava encanto o espetáculo de tantas flechas emplumadas de vermelho, azul e verde e outras cores brilhando aos raios do sol 231.  

                                                
228 MONTAIGNE, (1580) 2009, p. 52. 

229 RAMILELLI, BUCHER, 1996, p. 85. 

230 “O cenário canibal fundamenta-se sobre uma cobiça do outro em múltiplos sentidos: desejo de vingança por parte dos homens; de carne humana por parte das mulheres” 

(KIENING, 2014, p. 153).  

231 LÉRY, 2007, p. 190.  
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Sua compreensão da vingança como “um sentimento arraigado no coração” do tupinambá persiste na interpretação do ritual antropofágico 

masculino. Fato que não acontece em relação às índias, especialmente as velhas. Se os homens matam por vingança elas comem a carne por prazer. 

O que fica evidente na passagem:  

Eles não comem a carne, como poderíamos pensar, por simples gulodice, pois embora confessem ser a carne humana saborosíssima, seu principal 

intuito é causar temor aos vivos. Move-os a vingança, salvo no que diz respeito às velhas” (...) que são mais gulosas de carne humana e anseiam 

pela morte dos prisioneiros232.  

 

Theodore De Bry será o primeiro a representar visualmente as índias velhas e “gulosas” narradas por Jean Léry. O artista toma como ponto 

de partida a narrativa e repulsa do missionário francês por elas. No texto enfatiza a diferença moral das velhas em relação aos homens e seu 

protagonismo em relação às jovens no ritual e no moquém. Durante o escaldamento do corpo diz: “Em seguida as outras mulheres, sobretudo as 

velhas, que são as mais gulosas de carne humana e anseiam pela morte do prisioneiro, chegam com a água fervendo”. Durante o moquém seu nojo 

se torna mais evidente: “Todas as partes do corpo são colocadas no moquém, em torno do qual as mulheres, sobretudo as gulosas velhas, se reúnem 

para recolher a gordura que escorre pelas varas dessas grandes e altas grelhas de madeira; e exortando os homens a procederem de modo que elas 

tenham sempre tais petiscos, lambem os dedos e dizem: ‘iguatú’, o que quer dizer, está muito bom”233.  

                                                
232 Ibid, p. 200.  

233 LÉRY, 2007, p. 199. 
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Estrategicamente, De Bry deixa a sua aparição na série para o clímax do ritual: o ato canibal em si. Elas não são representadas na dança (o 

pocaré), na produção do cauim (bebida) ou na preparação da vítima. Mas na cena mais dramática: o moquém, reforçando a relação entre elas e o 

canibalismo. Dispostas na lateral esquerda da grelha de De Bry, elas são separadas dos homens. São quatro mulheres (acompanhando a tópica das 

quatro bruxas de Dürer). Uma jovem e três velhas. Diferenciadas pelos seios pendentes e inclinação grotesca do corpo _ o que se evidencia na 

contraposição com a rigidez do seio e harmonia do corpo da jovem.  

O prazer em comer a carne humana parecia ser, dentre tudo, o mais 

inaceitável na visão dos viajantes, como expressa Hans Staden em uma 

passagem: “Que os comais parece medonho; não tanto a matança”234. As guerras 

protagonizadas pelos guerreiros podem ser absorvidas, a suposta gulodice, 

sobretudo das velhas, não.  

Curiosamente apenas as velhas levam os dedos à boca, lambendo-os. Em 

um gesto encontrado pelo artista que soluciona a representação do prazer das 

velhas com a carne, como de quem não quer perder uma só parte do banquete 

canibal, até mesmo a gordura do corpo da vítima.  

O consumo das vísceras, do sangue e da gordura torna -se sinônimo 

desse prazer canibal das índias. Não é sem propósito que além de Léry e De Bry 

outros cronistas destacam tal hábito associado às anciãs. André Thevet afirma em 

                                                
234 STADEN, 2008, p. 114. 
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uma passagem do seu livro “As Singularidades da França Atlântica” que “uma velha limpava o sangue da vítima e o bebia inteiramente cru”235. O 

senhor de engenho português Ambrósio Fernandes Brandão relembra uma macabra brincadeira protagonizada pelas anciãs durante a preparação 

do mingau: “(...) e as tripas e os intestinos botam as velhas em uns alguidares e com cantos e bailes andam a roda deles com umas canas nas mãos, 

nas quais trazem atados alguns anzóis que lançam sobre as tripas, fingindo com grandes risos que estão pescando dentro nelas”236.  

O prazer no consumo de carne é destacado também pelo padre francês Claude Abevillelxiv, que visita o Maranhão em 1612, junto ao amigo 

e também padre Yves d’Évreux, quando conhece os tupis-guaranis. Curiosamente ele cria uma hierarquia de crueldade do consumo da carne 

humana com base no sexo e idade, passando do homem para a mulher até chegar à pior de todas: a velha índia. Diz: “Comem os bárbaros essa 

carne humana com incrível apetite. Os homens parecem esfomeados e as mulheres mais ainda. Quanto às velhas, se pudessem se embriagar com a 

carne humana de bom grado o fariam”237. Uma diferenciação na forma de consumir a carne que também aparece no relato do agricultor português 

Gabriel Soares de Souza, que viveu na Bahia entre 1565 a 1569. Escreveu na obra que intitulou “Tratado descriptivo do Brasil em 1587”: “Os 

homens mancebos e as mulheres moças provam-nas somente, e os velhos e as velhas são os que se metem nessa carniça muito”238.  

 O navegador italiano Antonio Pigafetta chega, inclusive, a responsabilizar as velhas ameríndias pela origem mítica da prática canibal nas 

narrativas sobre a sua volta ao mundo. 

Comem às vezes carne humana, mas somente a de seus inimigos. Não é por gosto que a comem, mas por costume, segundo nos disseram, começou 
entre eles da seguinte maneira: uma velha mãe não tinha mais do que um filho que foi morto pelos inimigos, algum tempo depois o matador de seu 

                                                
235 FERNANDES, 2006, p. 342.  

236 BRANDÃO, 2012.  

237 FERNANDES, 2006, p. 343. 

238 Ibid., p. 344. 
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filho foi feito prisioneiro conduzido à sua presença; para se vingar, a mãe arrojou-se como uma fera sobre ele, e aos brados despedaçou lhe a 

espádua; teve o prisioneiro a dupla sorte de escapar das mãos da velha e fugir, voltando para os seus e lhes fez crer que os inimigos tinham querido 

devorá-lo vivo. Para não serem menos ferozes que os outros, determinaram comer de verdade os inimigos que aprisionassem em combate, e os 

outros fizeram o mesmolxv . 

  

 E serão em grande medida os jesuítas, em missão no Brasil _ por meio da vasta correspondência destinada à Europa _, os responsáveis pela 

divulgação e vinculação das índias velhas canibais ao Diabo, em uma interpretação povoada de superlativos e julgamentos morais. O jesuíta e 

padre José de Anchietalxvi relata o “(...) grandíssimo regozijo, maximé das mulheres (...) As mulheres untam as mãos, as caras e as bocas com as 

gorduras desprendidas do assado e tal havia que colhia o sangue com as mãos e o lambia, espetáculo abominável, de maneira que tiveram uma boa 

carniça com que se fartar”239. O jesuíta português Luiz Figueiralxvii relaciona a decrepitude física e moral das índias, especialmente dos dentes 

gastos supostamente pelo ato de roer os ossos: “(...) já não tinha dentes de roer ossos humanos”240. O frei brasileiro Vicente do Salvador relembra 

a agressividade das velhas: “(...) em morrendo este preso, logo as velhas o despedaçaram e lhe tiram as tripas e forçuras, que mal lavadas cozem 

para comer, e reparte-se a carne por todas as casas e pelos hóspedes que vieram a esta matança”241. O padre espanhol João Azpicuelta também 

minimiza a participação das índias e índios jovens. E questiona o consumo de carne humana junto aos índios: “A resposta que alguns me dão é que 

não comem, a não ser as velhas”. Depois o próprio padre diz confirmar a informação, testemunhando um ritual que envolvia um grupo de seis ou 

                                                
239 ANCHIETA, 1988, p. 226. 

240 FIGUEIRA (apud RAMINELLI, p. 100, 1996).  

241 SALVADOR, 1982, p. 87. 
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sete idosas dançando em torno do caldeirão, onde se cozinhavam braços, pés e cabeças de homens. Para explicar o que “viu”, Azpicuelta menciona 

os “desvios demoníacos” das índias velhas242.  

 A crescente demonização das índias velhas associa-se ao prazer em comer a carne humana. Relembrando o contato com uma índia prestes 

a morrer, o Frei Antônio Santa Maria, pretendendo atender a seu último pedido, “(...) oferece-lhe açúcar ou alguma especiaria. No entanto, a 

paciente declina da oferta e lembra-se de algo capaz de animá-la: ‘se eu tivera agora uma mãozinha de tapuia, de pouca idade, e tenrinha, e lhe 

chupara aqueles ossinhos, então me parece tomara algum alento’.”243  

  A eleição da velha como detentora dos vícios gradativamente ganha forma no Novo e no Velho Mundo. Em um processo que forja a velha 

bruxa canibal, comedora de criancinhas, como estereótipo da alteridade. Na Europa tal perseguição tem uma razão factual significativa a partir do 

séc. XV. A peste e a cólera seletivamente deixaram “(...) um saldo de milhares de mortos e uma grande população velha que havia sobrevivido. 

Este fato trouxe como consequência o fortalecimento do poder das pessoas de mais idade e um aumento do conflito entre as gerações que havia 

diminuído. As pessoas velhas começaram a ser ridicularizadas em ambientes públicos. (...)”244. A sobrevivência das velhas parecia confirmar sua 

responsabilidade na epidemia mortal _ um estereótipo perfeito.  

 A ridicularização da velhice foi um processo que ganhou forma em várias manifestações sociais. Na literatura, a velha encarna os 

personagens vis nas novelas do florentino Bocaccio (1348 a 1353); na obra “A Celestina” (1500) do espanhol Fernando Rojas; “Elogio da Loucura” 

de 1509, do neerlandês Erasmo de Roterdã. Na popular obra “Damas Galantes” (1540), o pitoresco escritor francês Pierre de Brantôme alinha o 

                                                
242 AZPICUELTA, in: LEITE, 1954, p. 182. 

243 MARIA, in RAMINELLI, p. 100, 1996. 

244 LANDENBERGER; PALHARES; PINHEIROS, 2011.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1348
http://pt.wikipedia.org/wiki/1353
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belo ao bom e o feio ao demoníaco. Em uma passagem afirma: “(...) as mulheres são as criaturas 

mais semelhantes à divindade de que nós outros, por causa de sua beleza; pois o que é belo é mais 

parecido com Deus, que é todo belo, do que o feio, que pertence ao Diabo”245.  

 Nas imagens essa oposição ganha forma nas pinturas Alegóricaslxviii. Na análise feita sobre 

as “bruxas velhas e decrépitas”, o historiador Yobenj Chicagana-Bayona destaca um detalhe da 

obra “A Calúnia de Apelles”lxix do célebre pintor florentino Sandro Botticelli246, de 1495. A obra, 

atualmente no museu do Uffizi, em Florença (na Itália), passa desapercebida aos olhares dos 

espectadores. O quadro compete em atenção com a imagem vizinha, a célebre e monumental obra 

“Primavera”.  

Na imagem, uma jovem nua aponta altiva para o céu, como alegoria da verdade, da 

inocência e justiça divina. A coerência moral-corporal se realiza em oposição à alegoria do remorso 

representada por uma velha de corpo rebaixado, escondida em uma capa cinzenta. Vestimenta que 

conectava as bruxas a outro grupo marginalizado, os leprosos, que “(...) deviam usar roupas 

especiais: uma capa cinzenta ou preta; um capuz escarlate”247.  

                                                
245 BRANTÔME, 1968.  

246 Sandro Botticelli é considerado pelo pesquisador Aby Warburg “o primeiro pintor a captar em um quadro monumental as novas ideias emergentes do mundo dos Deuses 

da Antiguidade (WARBURG, 2013, p. 89).  

247 GINZBURG, 2007, p. 49. 
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 O já célebre Dürer também pinta na Alemanha uma alegoria: a da Avareza248 

(1507). Representando o vício como uma velha de seios pendentes, dentes apodrecidos, 

pele enrugada e cabelos brancos. Um dos seios à mostra seria indicativo que a 

degradação física foi promovida pela degradação moral, somando luxúria e ambição.  

 A associação da avareza à mulher, especialmente as mais velhas, não era uma proposta 

original do pintor alemão. A ideia já se encontrava figurada socialmente. Como podemos 

observar em um trecho do Malleus, quando os Inquisidores defendem que esse vício é a 

raiz de todos os demais pecados femininos. Dizem: “Os muitos apetites dos homens 

levam-no ao pecado, mas um único apetite das mulheres as conduz a todos os pecados, 

pois a raiz de todos os vícios femininos é a avareza”249. 

Dois seguidores de Dürer, o gravador de Colônia Jacob Bink (que foi seu aluno) 

e Daniel Hopfer, de Kaufbeuren produzem a partir de 1500 uma série curiosa. Nas suas 

                                                
248 Obra encontra-se no Kunsthistorisches Museum, Viena, Áustria.  

249 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 10.  
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imagens as velhas são piores do que o Demônio. Além de manipular os homens, a sua 

experiência nos anos de malefício a levam a uma ambição maior: controlar o próprio 

diabo.  

Na imagem intitulada “Três velhas batendo no Diabo”250, elas dominam a fera 

no chão. Uma, distinguida por usar um vestido e ter cabelos longos, segura o diabo pelas 

pernas, insinuando seu domínio através de uma relação sexual. Nela luxúria e ambição 

unem-se em um estranho efeito que amalgama elementos de juventude e velhice, 

animalidade e sedução.  

A fera tem no lugar do pênis outra face animalesca, lembrando um porco com 

dentes para fora. Tem seios pendentes como uma mulher e na cabeça chifres como um 

boi. Debate-se em vão contra a fúria das bruxas. Por trás, duas velhas encapuzadas e 

sem atrativos aparentes o seguram com os pés e mão e preparam o golpe com 

machadinhas.  

No céu feras sobrevoam, observam e agitam a cena, que acontece em uma 

floresta. No chão, o garfo e uma espada quebrada são indício do embate que se travou 

antes de o Diabo ser dominado pelas velhas.  

                                                
250 Gravura de Daniel Hopfer, data aproximada 1505-1536. O maior acervo de cópias de suas gravuras encontra-se no The British Museum, Londres.  
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  Jacob Bink também realizou uma imagem com sentido moral similar, intitulada “A bruxa atacando o Diabo”251 (The witch attacking the 

devil). Datada de 1528, vemos uma velha encapuzada com face agressiva batendo no 

Diabo com um pedaço de sua vassoura. Segura-o pelos cabelos. Com expressão de dor, 

ele se reclina e debate-se sem sucesso. No entanto, há um elemento novo na 

composição. Em vez da típica hibridação com animais, o artista prefere representar o 

Diabo como um índio tupinambá, com a saia de penas, cocar e folhas atadas nas 

pernas. 

 A selvageria, animalidade e malignidade do Diabo pareciam usufruir agora uma 

nova fonte iconográfica: o “selvagem” ameríndio. Há nessa aproximação tanto uma 

nova imagem para o Diabo como o empréstimo de um sentido moral para os índios, sua 

diabolização252 _ sua desumanização.  

A contaminação do Diabo canibal com a imagem dos índios da América repete-

se em outras imagens. Como em um detalhe de uma das imagens do polípticolxx 

atribuído a Mathias Gothardt Nithardtlxxi. Viajei até Colmar (a pequena cidade alemã, 

atualmente sob domínio francês) para conhecer a imagem, atualmente exposta no 

Unterlinden Museum.  

                                                
251 Gravura de Jacob Bink, data aproximada 1528. O maior acervo de cópias de suas gravuras também se encontra no The British Museum, Londres. 

252 “Na verdade, o Novo Mundo funcionava como poderoso inspirador das elucubrações demonológicas” (SOUZA, 1993, p. 27).  
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Na segunda abertura desse impressionante políptico está a Anunciação de Maria acompanhada 

por um concerto de anjos. Dentre eles, o Diabo toca um violino. Presenciamos um momento que 

antecede sua queda. E apesar de fazer parte do grupo se destaca pela sua aparência animalesca. Uma 

espécie de homem emplumado mimetizado pelo cocar e penas utilizadas pelos indígenas em sua 

vestimenta.  

A aparência do Diabo-ameríndio se repete no quadro de um artista anônimo intitulado O 

Inferno datado entre 1505-1530. Atualmente em Portugal, no Museu de Arte Antiga, vemos um Diabo 

presidindo as torturas infernais. Sobre a cabeça um cocar de penas faz az vezes de coroa. O texto que 

acompanha o quadro (realizado 

pelos organizadores do museu) 

confirma a referência: “Figura 

exótica que dá corpo ao 

príncipe emplumado dos 

demónios, provavelmente um 

índio brasileiro, que preside ao 

grande teatro dos 

condenados”253. 

                                                
253 Texto que acompanha a obra no site no Museu Nacional de Arte Antiga. Disponível em: <http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-

PT/exposicao%20permanente/outras%20obras%20essenciais/ContentDetail.aspx?id=148>. 

http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-PT/exposicao%20permanente/outras%20obras%20essenciais/ContentDetail.aspx?id=148
http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-PT/exposicao%20permanente/outras%20obras%20essenciais/ContentDetail.aspx?id=148
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O Inferno e o Paraíso pareciam oscilar em um mesmo lugar: as Américas. Sua face demoníaca se encontrava sobretudo nos atos medonhos 

do canibalismo _ associado ao demônio e às mulheres, especialmente as velhas: piores que seu mestre. Elas passam a representar o mais baixo dos 

pecados, a mais vil criatura. Experiente nos pecados, na produção de magias e de aparência repugnante, a velhice encarnava o estereótipo da bruxa 

e anunciava o pior temor humano: a morte. Seu anúncio ganha forma em uma expressão artística em moda a partir do séc. XV e especialmente no 

séc. XVI: as Vanitas (vaidade ou futilidade em latim). Como uma forma de encenação-alegórica, as imagens eram, sobretudo, um alerta moral aos 

vícios e paixõeslxxii. Um aviso de que tudo tem fim.  

Acredita-se que a temática poderia estar ecoando como fonte literária o texto bíblico do Antigo Testamento Eclesiastes, atribuído ao rei 

Salomão (1009 a 922 a.C). Onde as advertências morais sobre a finitude da materialidade e dos prazeres abundam e são reforçadas com a repetição 

do aviso: “Tudo será esquecido, tudo é ilusão e uma corrida atrás do vento” (2:17). Porque Deus “(...) não lhe concede desfrutar estas coisas, e por 

muitos que sejam os dias dos seus anos, _ se não puder saciar-se dos seus bens e, no fim, não receber uma sepultura eu diria que um aborto é mais 

feliz do que ele. Ele veio em vão e para as trevas se vai: a escuridão encobre seu nome” (6:3). “Todos vão para o mesmo lugar” (3:20). O alerta 

prolonga-se para os jovens: “Segue os impulsos do coração e os atrativos dos olhos, mas fica sabendo que Deus te pedirá contas de tudo isso! Pois, 

a adolescência e a juventude são ilusão” (11: 9) 254.  

O “triunfo da morte” parecia ser um tema sensível nesses anos onde a morte era uma companhia constante. A sua lembrança estava em 

todos os lados e em todas as relações. Impregnava-se de um sentido religioso e moral, atormentando a consciência. A ideia de que “a morte tudo 

                                                
254 ECLESIASTES. BÍBLIA, 2010, p. 454-459. 
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desfaz em uma hora/ De que vale a beleza, de que vale a riqueza?/De que valem as horas, de que vale a nobreza?”255. O que explica porque o tema 

ecoava com facilidade por toda a sociedade, alimentando a produção de poemas e imagens. Uma série delas256 ganha forma na dança macabra com 

caveiras; dos retratos de São Jeronimo meditando; das naturezas-mortas com a presença de frutas apodrecidas, ampulhetas. E a caveira ou mesmo 

as alegorias da caducidade repetem o aviso: “(...) o triunfo final da morte, tudo nivelando em um nada fatídico, sendo representada por uma 

evidência perturbadora: o crânio humano”257  

 

                                                
255 FROIDMONT (apud ECO, 2007, p. 64).  

256 Crônica do Mundo, de Michel Wolgemut, 1493; “Plato con ciruelas y guindas, Juan Van Der Hamen, 1631, Museu do Prado, Madrid. Imagem vista na exposição “La 

Belleza encerrada” (2013). “Vanitas””, Jacques Linard (Paris, 1640), Museu do Prado, Madrid. Imagem vista na exposição “La Belleza encerrada” (2013).  

257 CALHEIROS, 1999, p. 01. 



175 

 

Mas, será o artista alemão Hans Baldung Grien, o pai das bruxas, a consagrar as mulheres como a própria alegoria das Vanitas (vaidades). 

Nesta série258 de imagens (1509-1520), as jovens mulheres e as caveiras dividem o protagonismo. Uma composição que variou em duas formas. 

Na primeira temos a presença de uma jovem e de uma caveira. O contraste entre e bela mulher (alegoria da vida e das vaidades) e a caveira, a 

morte, garantem “(...) a eficácia da advertência, pelo efeito de contraste violento estabelecido”259 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
258 1) Jovem mulher e a morte, 1517, (tempera, 14, 4 x 30 cm) coleção privada; 2) Mulher e a Morte, 1518/20, (madeira), atualmente no Kunstmuseum Basel, Suíça; 3) 

Alegoria da Morte e da Beleza, 1509, (óleo, 30, 2 x 43, 2), coleção privada.  

259 CALHEIROS, 1999, p. 2. 
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Na segunda variação da representação das Vanitas de Grien temos agora a companhia de uma velha mulher, 

posicionada atrás da jovem, em um jogo mais sofisticado de espelhamento moral. A obra composta depois da série 

anterior, em 1547, é intitulada “As três idades do homem e da morte”. 

  Visitei a obra em mais de uma ocasião260 e confesso que a cada novo encontro descobri detalhes que não 

havia percebido antes. É como se ela houvesse sido composta para ser decifrada. Há cenas e elementos quase 

imperceptíveis: como o crucifixo no céu sobre a cabeça da morte que se reflete na lua. 

Na paisagem ao fundo, um demônio puxa pelo cabelo uma mulher, enquanto outro 

ateia fogo em pessoas em uma torre (citando a imagem do Inferno proposta por Dante 

Alighieri, 1300).  

A coruja aos pés da jovem parece nos fitar. Deixa-nos em estado de alerta para 

o sábio aviso que se anuncia. Ao lado uma criança: a vida humana 

imaculada. A jovem acima é um contínuo antagônico da criança. A sua 

experiência social é também sua degradação. Ela é a alegoria da vaidade 

e das futilidades mundanas. Logo atrás dela, a velha olha para a jovem e 

desvela a outra face. A posição marca a conexão cronológica entre as 

duas mulheres, seu presente e seu futuro. Curiosamente a velha não luta 

com a caveira _ como se passa na série anterior. Compactua com a morte 

                                                
260 A obra realizada em 1547 atualmente se encontra no Museu do Prado em Madri (Espanha). Possui (1, 51 x 61 cm). Visitada realizadas em 2010, 2012, 2013.  
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no gesto de dar-lhe o braço e tomar seu lugar simbólico. Ela é a própria morte. A caveira, por sua vez, 

tem o tempo em suas mãos na forma de uma ampulheta e uma vara de madeira quebrada na outra _ que 

também é tocada pela criança no chão. O gesto cria a inevitável relação entre a vida e a morte. As idades 

estabelecem conexões simbólicas, por gestos e contatos, forjando um sentido que posiciona a velha como 

protagonista moral.  

 Tal representação simbólica parece ter norteado a alegoria das índias de Theodore De Bry (1592), 

como observamos no detalhe do moquém. Nela temos novamente uma jovem índia posicionada à frente 

das velhas gulosas. Representada como uma clássica Vênus, a jovem tem o corpo enfeitado por colares 

e pulseiras. Seus gestos são harmoniosos, passando da posição dos pés à delicadeza com que pega o seu 

“pedaço”. Tudo nela atrai, não fosse a agressividade com que morde o braço esquartejado _ 

desfigurando-lhe a face. Uma contradição entre o corpo e o rosto que me lembrou a descrição dos índios 

feitas pelo frade e explorador André Thévet: “São bem conformados e possuem membros bem 

proporcionados. Seus olhos, contudo, são mal feitos, ou seja, são negros e vesgos. Esta característica 

confere ao seu olhar um aspecto que lembra o das feras selvagens”261.  

O belo corpo da jovem encobre parcialmente as três velhas, o que não nos impede de perceber a 

reclinação dos seus corpos, o decaimento dos seios e o grotesco gesto de lamber os dedos _ especialmente 

condenado pela cartilha de refinamento dos modos em voga na Europalxxiii.  

                                                
261 THEVET, 1978, p. 103. 
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  A representação ganha gradações da jovem à velha, tornando a índia mais velha também mais grotesca nos modos e repulsiva na forma. 

Momento em que sua decrepitude física se anuncia como uma punição moral pelos anos de luxúria e gula canibal. As Vanitas ganham a primeira 

versão na aproximação entre a jovem luxuriosa e a velha gulosa, anunciando a outra face da bela aparência da índia nua. As velhas funcionariam 

como um espelhamento moral do futuro das ações do presente. 

Esse caldeirão de imagens das índias canibais tupinambás transborda seus efeitos para além-mar. A luxúria, a dissimulação e o canibalismo 

das índias superavam todas as representações de crueldade realizadas até então sobre as bruxas. O conhecimento dessas imagens irá motivar uma 

nova e significativa alteração na representação do estereótipo das bruxas _ que consiste na reordenação da composição e em aquisições de elementos 

e práticas (especialmente a canibal), em que o estereótipo do grande caldeirão tem papel central, funcionando como o aglutinador dessa mútua 

contaminação entre o Velho e o Novo Mundo.  
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1.10 O CALDEIRÃO CANIBAL: ÍNDIAS E BRUXAS 

 

Para comprovar a hipótese da 

contaminação é útil voltar o olhar para 

as imagens das bruxas que antecedem 

o conhecimento das índias canibais 

brasileiras. As bruxas eram 

representadas manuseando pequenas 

panelas e vasilhas e não um caldeirão 

canibal. 

 Na seriação cronológica das 

imagens perceberemos que o suposto 

“caldeirão” não passava de uma 

pequena vasilha. O que pode ser 

comprovado por uma simples observação: elas levam a vasilha na palma da mão. Sua função era fazer poções mágicas, destinadas a provocar 

doenças, abortos, metamorfoses de pessoas em animais, gerar ódio, amor carnal e mesmo morte. Nas famosas xilogravuras262 de Hans Baldung 

                                                
262 1) Três Bruxas, 1514, coleção privada; 2) Bruxas, 1523, atualmente no Stadelsches Kunstinstitut Frankfurt, possui (65, 3 x 45, 9 cm); 3) Bruxas, 1508, coleção privada.  
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Grien, datadas de 1510 a 1523, observamos a presença dos “pequenos” frascos com essas poções. O que nos leva a discordar de parte da análise 

do historiador Charles Zica, que considera as vasilhas de Grien caldeirões. A diferença entre esses objetos é decisiva para comprovar a 

contaminação (ou não) do caldeirão das índias na iconografia das bruxas. Defendemos aqui que a imagem do grande e pesado caldeirão canibal só 

circula a partir de 1557, inserindo-se no imaginário europeu após a divulgação das imagens da obra de Hans Staden.  

Outro importante indício é que antes dessa relação entre imagens as poções das bruxas eram 

supostamente realizadas com “ingredientes” relacionados a animais 

peçonhentos, cobras, sapos; e também a aves, como galinhas, e a ossos de 

animais maiores. Isso podemos observar na imagem de 1511, de Hans 

Schäufelein, que ilustra a obra “Práticas Mágicas como crimes das Bruxas 

Diabólicas” do jurista alemão Ulrich Tengler, publicado em Augsburg263. A 

bruxa leva uma cobra à pequena vasilha. Seu tamanho pode ser observado 

pela necessidade de reclinar-se quase até o chão para colocar o peçonhento 

ingrediente. Abaixo, duas caveiras indicam a finalidade da poção: provocar a 

morte de animais e de pessoas. No entanto, não há referência ao canibalismo.  

 

 

                                                
263 Imagem de Hans Schäufelein, obra “Práticas Mágicas como crimes das Bruxas Diabólicas”. TENGLER, Ulrich, Augsburg, 1511.  
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  A imagem auxilia a fazer outra observação. O suposto caldeirão não era até a segunda metade do séc. XVI um elemento que integrava o 

centro da ação. Os artistas tinham elegido a cavalgada em bodes ou em vassouras, como símbolo da bruxaria. As vasilhas e panelas para a confecção 

dos malefícios tinham, em sua maioria, um lugar secundário na representação.  

 Na imagem de 1517, realizada pelo ateliê de Grien (provavelmente por um de seus aprendizes), percebemos que as três bruxas seguram na 

palma da mão pequenas vasilhas com poções mágicas. Não 

se trata, definitivamente, de um caldeirão. 

Curiosamente elas estão com os chapéus tipicamente 

usados pelas mulheres de Nuremberg (desvelando a raiz 

cultural da composição). Aparentemente jovens, duas estão 

nuas e uma vestida sentada em um banco (utilizado para a 

confecção de vassouras). A posição insinua a masturbação. 

Ela levanta também uma bandeira (utilizada pelos 

cavaleiros durante as batalhas), sugerindo seu poder sobre a 

belicosidade masculina. No chão, os ossos de animais e 

humanos são provas de seu poder mortal. Enquanto isso a 

cena é observada por um adolescente em uma árvore.  
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 A imagem é claramente citada posteriormente 

por outros artistas que, nesse segundo momento, 

tinham conhecimento das imagens do caldeirão das 

índias tupinambás que circulavam desde 1557. 

No frontispício da obra do médico holandês Johann 

Weyer264, editada em 1575 por Nicolaus Basse, e no de 

1583, da obra de Paulus Frisius editada por Wedel 

Humm, em Frankfurt, na Alemanha, percebemos a 

transformação das vasilhas em grandes panelas ou 

caldeirões e a centralidade que adquire na organização 

da cena. 

 No primeiro, o caldeirão está no chão, como 

prova de seu peso, no centro da imagem. Uma bruxa 

na lateral o mexe. A fumaça confere movimento e 

impressão de calor à cena. A bruxa que o conduz 

curiosamente é composta por uma mistura de indícios 

                                                
264 Há um revelador descompasso entre a imagem e o texto da obra De Praestigiis Daemonum et Incantationibus ac Venificiis (Sobre a ilusão de Demônios, Feitiços e 

Venenos). O médico Johann Weyer era contra a perseguição das bruxas, acreditava que tratava-se de uma ilusão ou doença. O que contraria a imagem do frontispício, 

certamente selecionada pelo editor Nicolaus Basse para atrair os leitores.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/De_Praestigiis_Daemonum_et_Incantationibus_ac_Venificiis
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de juventude e velhice Não é bonita, mas é atraente. Uma representação exitosa que concilia a luxúria associada à jovem com a decrepitude moral 

da velha. Uma velha-jovem bruxa (como a proposta originalmente por Durer). Uma solução repetida na obra do advogado alemão Abraham Saur265 

de 1582.  

 A segunda bruxa sentada na cadeira igualmente parece ser uma velha-jovem bruxa. Seu corpo é atraente, enquanto a face parece 

desarmoniosa com a inserção de um grande nariz. Elemento visual que pode ter tomado emprestado a forma da máscara do “doutor das pragas”lxxiv 

da Idade Média. O médico vestido 

com uma capa preta e uma máscara 

que imitava o bico de um pássaro 

(onde inseriam ervas que 

supostamente o imunizavam da peste) 

foi também associada à representação 

da morte _ o que o aproximava 

simbolicamente da imagem das 

bruxas.  

 

 

                                                
265 Obra “Ein kutze treuwe Warnung Anzeige und Underricht”. Disponível na Biblioteca de Munique. Disponível em: <http://www.digital-

collections.de/index.html?c=autoren_index&l=en&ab=Saur%2C+Abraham>. Acesso, 2012.  

http://www.digital-collections.de/index.html?c=autoren_index&l=en&ab=Saur%2C+Abraham
http://www.digital-collections.de/index.html?c=autoren_index&l=en&ab=Saur%2C+Abraham
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 Na folha de rosto da obra de Paulus Frisius266 de 1583, temos a inserção de mais um personagem em cena. Próxima ao caldeirão, a bruxa 

leva a mão à boca de um bebê. No gesto sugere que alimenta e prepara a vítima. O ato de “comer crianças” passa a ser 

uma tópica associada às bruxas depois de sua contaminação com as índias canibais brasileiras. O mais próximo do ato 

canibal, até então, estaria associado a sua capacidade de transformar homens em lobos (lobisomem), devoradores de 

crianças. Ao que tudo indica, o infanticídio canibal das bruxas só ganha impulso após a circulação da informação 

acerca do ritual das índias que comiam os próprios filhos _ fruto de sua relação com prisioneiros inimigos. Tratava-se 

de uma modalidade de infanticídio jamais pensada pelo mais imaginativo europeu. 

Do ponto de vista dos ameríndios, o fim trágico das crianças justificava-se porque acreditavam que os filhos 

conservavam as qualidades espirituais do pai, não herdando nada da mãe. O que fica evidente em sua nomeação 

cunhambira, ou filho do contrário. Por isso os filhos de escravos inimigos gerados na relação com índias da tribo 

tinham o mesmo destino do pai: o sacrifício ritual. Uma prática que aterrorizava os europeus, a ponto de cronistas 

como Jean Léry e Claude Abeville colorir a cena afirmando que as crianças eram sacrificadas logo em seguida ao nascimento. Informação que 

contrasta com outros relatos, como o de Gabriel Soares, que viveu na Bahia entre 1565-1569, e do português Pero de Magalhães Gandavo em relato 

de 1576. Ambos afirmam que os índios esperavam que a criança atingisse certa idade para realizar o sacrifício.  

Soares destaca o protagonismo da mãe cruel no sacrifício e ingestão do filho: “E se esta moça emprenha do que está preso, como acontece 

muitas vezes, pare, cria a criança até a idade que se pode comer, que a oferece para isso ao parente mais chegado que lho agradece muito, o qual 

                                                
266 Obra digitalizada disponível no Museu de Munique, em: <https://opacplus.bsb-

muenchen.de/InfoGuideClient/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=7&identifier=-1_FT_835532711&tab=showWeblinksActive>.  

 

https://opacplus.bsb-muenchen.de/InfoGuideClient/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=7&identifier=-1_FT_835532711&tab=showWeblinksActive
https://opacplus.bsb-muenchen.de/InfoGuideClient/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=7&identifier=-1_FT_835532711&tab=showWeblinksActive
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lhe quebra a cabeça em terreiro com as cerimonias que se seguem; (...) e como a criança é morta, a comem assada com grande festa, e é a mãe a 

primeira que come desta carne, o que tem por grande honra”267. Gandavo destaca a frialdade e gozo dos velhos índios, os avós, no sacrifício do 

neto: “Depois de criada matam-na, e comem-na sem haver entre eles pessoa que se compadeça de tão injusta morte. Antes seus próprios avós, a 

quem mui devia chegar esta mágoa, são aqueles que com maior gosto o ajudam, e dizem que como filho de seu pai se vingam dele, tendo para si 

que em tal caso não toma esta criatura para si nada da mãe”268.  

  Uma imagem que irá impressionar profundamente os europeus. A completa falta de precedentes dessa modalidade de infanticídio canibal 

e seu desencaixe moral entre a América e a Europa farão desse encontro um antes e um depois. Um conhecimento que terá o poder de reordenar a 

imagem das bruxas _ já relativamente estereotipada em outras bases. É o que também acredita o historiador Raminelli, quando afirma que “(...) a 

misoginia europeia não poderia inventar cenas de canibalismo envolvendo mulheres. Mesmo porque a profusão de relatos, de épocas as mais 

diversas, de origem variadas, desmente qualquer tese preocupada em negar seu vínculo ao cerimonial antropofágico”269. 

Tanto que nas diversas edições do Malleus Maleficarum que antecedem à contaminação não há nenhuma menção ou imagem de rituais 

antropofágicos envolvendo diretamente mulheres, o malefício das bruxas consistia em roubar crianças e entregá-las ao demônio. O que seria um, 

                                                
267 SOARES (apud FERNANDES, 2006, p. 314) 

268 GANDAVO (apud FERNANDES, 2006, p. 315).  

269 RAMINELLI (1996, p. 103). 
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dos quatro malefícios das bruxas descrito pelos inquisidores. Primeiro: renunciar à fé católica. Segundo: dedicar-se de corpo e alma a todos os 

males. Terceiro: oferecer crianças não batizadas a Satanás. Quarto: dedicar-se a todo o tipo de luxúria carnal com íncubos e súcubos270.  

 Um fato curioso pode auxiliar na investigação dessa hipótese, trata-se do mais popular 

relato de canibalismo que se traduziu em boatos e imagens de bruxas canibais na Europa, 

escrito, justamente, pelo missionário francês Jean Léry. Na noite de 24 de agosto de 1572, 

dezesseis anos depois de voltar do Brasil, o missionário presenciou o cerco feito por católicos 

a inúmeros protestantes franceses.  

Léry foi um dos protestantes que resistiu ao cerco contra a cidade de Sancerre. Depois 

dessa experiência, publica o primeiro livro, “História Memorável da Cidade de Sancerre”, 

onde relata casos de canibalismo. Afirma ter presenciado “(...) pais e mães comerem os próprios 

filhos”. Logo em seguida, o fato o motiva a publicar, em 1578, a experiência vivida no Brasil 

em 1556 no livro “Viagem à Terra do Brasil”. Experiências que certamente se contaminam.  

Ao lado, um panfleto da coleção wickiana271representa aquele que se tornou um dos 

mais dramáticos combates entre católicos e protestantes. Conhecido como o “Cerco de 

Sancerre”, a história circula intensamente no imaginário europeu, adquirindo elementos 

                                                
270 KRAMER, SPRENGER, (1486), 2007, p. 6 

271 Panfleto da coleção Wickiana. Biblioteca Nacional de Zurique. Disponível em:<http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-

sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html>. 2013. 

http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html%3e
http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/graphische-sammlung/bestand/zusatzinfo/004754/index.html%3e
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fantasiosos como o da culpa de uma velha “bruxa” que teria influenciado um casal a comer o próprio filho. O suposto ato canibal é ilustrado pelo 

huguenote e o gravador francês Etienne 

Delaune, na alegoria da fome em 1575, 

em que uma velha de seios pendentes 

cozinha no caldeirão uma criança. E 

por um artista anônimo na obra 

Compendiun das Bruxas do sacerdote 

italiano Francesco Maria Guazzo de 

1626.  

 

 

O infanticídio canibal nas imagens associado à bruxa ganha assim propulsão por meio de um relato feito por um dos “descobridores do 

canibalismo tupinambá”, Jean Léry. Fato que também acontece após o conhecimento e ampla circulação dessa prática ritual divulgada 

originalmente por Hans Staden desde 1557. O que leva a supor a forte influência dessa imagem, sem precedentes no Velho Mundo, na nova 

composição das bruxas. Desde então as imagens passam a associar a bruxa, o caldeirão canibal e o infanticídio.  
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No frontispício da obra “Os feitos Diabólicos da Feitiçaria” do teólogo e padre 

jesuíta Peter Binsfeld de 1592, uma xilogravura traz uma bruxa levando um bebê ao 

caldeirão fervente no centro da imagem. A posição marca a importância e o apelo 

dramático ante os demais feitos diabólicos da bruxa. O caldeirão canibal e o infanticídio 

ganham o primeiro plano. O centro da ação.  

 Ricamente composta, a xilogravura é fruto do estoque de estereótipos 

acumulados até então sobre as bruxas. Uma polimagem. Nela temos: no segundo plano, 

uma bruxa saindo de uma chaminé com os cabelos revoltos, voando com um garfo de 

madeira; outra cavalgando em um bode; e uma terceira provocando tempestades sobre 

as colheitas. No primeiro plano, o pacto sexual e financeiro com o demônio nas laterais 

emoldura ao centro a recente aquisição estereotípica: o caldeirão canibal.  

O assassinato ritual de crianças reaparecelxxv associado agora diretamente à 

bruxa. Sendo, desde a Antiguidade, o crime menos tolerável socialmente _ associado 

por essa razão aos grupos marginalizados (judeus, mendigos, leprosos e bruxas).  
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Por fim, a imagem que explicita a mútua contaminação entre tupinambás e bruxas, realizada em 1580 e intitulada “Saturno e seus filhos”, 

de autoria de Crispin de Passe. Um protestante que inicia a carreira na Antuérpia, mas 

é obrigado a mudar de cidade devido à perseguição católica. Favorece-se 

profissionalmente com o casamento com Madalena de Bock _ sobrinha do conhecido 

pintor Martin de Vos (aluno de Tintoretto). A aproximação o leva a realizar vários 

projetos em parceria com o pintor, tornando-se igualmente conhecido no mercado das 

impressões. A emblemática xilogravura que comprova a hipótese aqui defendida é uma 

das sete imagens que Passe produziu na representação dos sete planetas até então 

conhecidos _ Saturno; Júpiter; Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol e a Lua (ainda 

considerados planetas).  

 O reaparecimento da representação do mito de Saturnolxxvi na iconografia do 

séc. XVI não é gratuito. Quem o observa é o historiador australiano Charles Zika272. 

Segundo seus estudos, as imagens do Deus canibal não são frequentes antes da segunda 

metade do séc. XVI. São os pintores Crispin de Passe, Henri Leroy e Jan Sadler os 

responsáveis por seu reaparecimento e Passe pela associação com as bruxas e as índias 

tupinambás. Nas palavras de Zika: “A associação das bruxas com a clássica figura de 

Saturno, por um lado, serve para universalizar e estender a noção de bruxas e incluir as 

indígenas ameríndias, enquanto focadas na violência de Saturno, associando-se ao 

                                                
272 ZIKA, 2009.  
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anticristianismo e a natureza antissocial das bruxas”273. Discordo da ordem e, assim, da hierarquia dessa afirmação. Porque são as imagens das 

índias que ativam a iconografia do canibalismo associado a Saturno _ e não as bruxas. Tanto que o tema ganha força depois da metade do séc. XVI 

(quando as imagens de Staden e De Bry circulam). É o conhecimento das práticas rituais delas que de alguma forma conecta o trio simbólico a 

partir dessa cruel modalidade de assassinato, especialmente envolvendo crianças.  

 Saturno era considerado na mitologia um dos deuses gregos que simbolizam o canibalismo, a violência 

sexual e a fragmentação do corpo. Também conhecido como Crono, o mito de Saturno narra a história de 

um Deus que diante das coerções paternas conspira contra o pai ao lado da mãe. O filho castra o órgão 

genital paterno com uma foice lançando-o ao mar (fato que dá origem ao nascimento de Vênus/Afrodite). 

Já adulto, reinando no lugar do pai, viu-se ameaçado por uma profecia de que um de seus descendentes 

também o destronaria. Antecipando-se a isso, Saturno engolia seus filhoslxxvii assim que nasciam. Mas, sua 

esposa, Reia, consegue esconder um dos filhos, e a profecia se cumpre. Zeus destrona o pai e reina no 

Olimpo274. Na imagem de Passe, Saturno aparece com a foice sobrevoando a terra em uma carruagem 

conduzida por dois dragões. À frente uma criança implora, por meio do sinal de unir as mãos, que o golpe 

que se anuncia com a foice não se concretize.  

A associação de Saturno ao tempo irremediável é outra conexão com suas “filhas diabólicas” 

(bruxas e índias). A foice, assim como a ampulheta, são símbolos desse corte irremediável do tempo: a 

                                                
273 ZIKA, 2009, p. 212. 

274 DOGGETT, 2006.  
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morte (típica na temática das Vanitas). O seu sinal?! O envelhecimento, traduzido nas velhas bruxas: índias. Sua emergência funcionava, como 

analisamos, como um aviso, uma ameaça moral à juventude e a uma vida dedicada aos prazeres carnais. 

Ambas são assim governadas por seu espírito cruel e canibal. De um lado temos um grupo de bruxas, do outro índias tupinambás. Ao meio 

uma escavação em uma elevação de terra ilustra a prática da mineraçãolxxviii dos índios escravizados pelos europeus. Além das desumanas condições 

de trabalho, “O emprego do mercúrio para a extração da prata para 

amálgama envenenava tanto ou mais do que os gases tóxicos do ventre 

da terra. Fazia cair os cabelos e os dentes, e provocava tremores 

incontroláveis”. Somavam-se a essa imagem “(...) os calores infernais 

nas profundas montanhas”275. O que o frei Dominicano Domingo de 

Santo Tomás denunciou como a “boca do Inferno”. Ainda que outros 

padres encontrassem uma justificativa moral para o castigo humano, o. 

O padre Gregório Garcia defendia que os índios tinham ascendência 

judaica, porque como os judeus “(...) são preguiçosos, não acreditam nos 

milagres de Jesus Cristo e não são agradecidos aos espanhóis por tudo o 

que fizeram”276.  

                                                
275 GALEANO, 2013, p. 67. 

276 Idem, p. 68. 
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Esse universo subterrâneo infernal funciona como uma separação, mas também como uma ponte entre os dois grupos de imagens. De um 

lado a Europa, do outro o Novo Mundo.  

 

No grupo das bruxas temos a presença e centralidade do grande caldeirão canibal tupinambá. 

Uma caveira está de pé dentro dele. Funciona simultaneamente como símbolo da prática ritual 

indígena, mas também remete a temática das Vanitas.  

 Logo atrás um grupo de quatro pessoas dança em um círculo (como no pocaré das índias não 

mais costas com costas como no Sabá). Duas mulheres, uma vestida e uma nua, e dois homens, 

um vestido e um nu. A alegria, a luxúria e o prazer carnal entre homens e mulheres são 

anunciados. Bruxas voam sobre a cena ao lado da nuvem de fumaça provocada pelo fogo que 

esquenta o caldeirão. Enquanto isso, um padre lê uma Bíblia tentando combater, em vão, a 

cena infernal.  
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Do lado direito estão às índias tupinambás. Na cena, um homem com uma machadinha desmembra o corpo de uma vítima em uma mesa de 

madeira (prática inusual aos índios): a cabeça, uma perna e outro membro que 

pode ser um braço. Chama atenção a cabeça decepada e a manutenção da 

expressão de horror na face da vítima, que parece gritar (citando De Bry). 

Ao lado, uma índia sentada ao chão, com uma criança no colo, observa 

e aguarda com naturalidade o moquém da vítima (citando Johann Froscheaur 

1505). O estrado de varas sobre o fogo assa lentamente a carne humana, duas 

mulheres mexem nas partes desmembradas, como que vigiando o cozimento 

(citando Staden, De Bry). Uma delas de costas é indicada pelos longos 

cabelos, controlados próximo à cabeça e revoltos abaixo (citando Dürer). A 

outra, sentada, reclina-se grotescamente em direção a seu pedaço (citando a 

jovem-velha de Dürer). Elas dominam o ritual canibal. Acima delas, na 

elevação de terra, um índio guerreiro atira uma flecha, enquanto um cacique 

com penas na cabeça e um tacape é reverenciado logo atrás. A distância e a 

elevação nos dão a medida da hierarquia moral dos sexos. A sociodinâmica 

entre homens guerreiros versus mulheres canibais reproduz-se na imagem, em uma citação às imagens Staden e De Bry.  
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 Uma imagem que “conversa com várias imagens”277: no que nomeei polimagem. Explicita não só o estoque visual acumulado nesse longo 

e irregular processo de formação do estereótipo das bruxas e das índias como é revelador da própria contaminação entre elas. Nesse trabalho de 

remontagem, constatamos que a imagem também tem sua história (como diria Gombrich ao referir-se a arte). No que acrescentaríamos: a imagem 

tem a própria sociogênese. Um processo social que _ tanto no caso das bruxas, como das tupinambás _ possui como regularidade a construção de 

uma sobre-subumanidade da mulher. Elas estão acima e abaixo dos homens simultaneamente. Já que seus poderes sobre a natureza e os sentimentos 

humanos vêm supostamente de baixo, do pacto sexual com o Diabo. Atraentes: temidas. No que denominamos de marginalidade atrativa _ em 

lugar da ideia de misoginia.  

 Uma imagem que tentava sobretudo explicar o poder irresistível das mulheres. Sua capacidade de “enfeitiçar” mesmo o homem mais 

racional. Sinônimas do descontrole das emoções, foram tidas como ameaça ao processo civilizador, à ordem social. Nesse sentido, a formação de 

sua imagem diabólica e desumana justificava a perseguição e controle _ no que se tornou um dos maiores holocaustos da História.  

 Portanto, a história da formação do estereótipo das bruxas e das índias é sobretudo a história de uma desumanização da mulher. Imagens 

que concorrem no mesmo período com outra visualidade desumana: a Virgem Maria. Ao contrário das diabólicas bruxas-índias canibais ela surge 

como um contraponto moral _ ainda que seja tão desumana quanto elas. No entanto, observaremos no processo de formação da imagem da Virgem 

um gradativo processo de humanização, que desencadeará a emergência de uma imagem a ela associada: a pecadora e mortal Maria Madalena. 

Anunciando a chegada do individumanismo moderno.  

 

                                                
277 “Fazendo um uso desautorizado da fórmula do famoso historiador de arte Ernest Gombrich, é possível dizer que ‘elas falam entre si’ e concebem argumentos que lhe são 

próprios”. Um artista “parece citar outro, uma situação remete a outra e o conjunto conforma um tecido de teias e tramas cruzadas” (SCHWARCZ, 2012, p. 12).  



 

 

  

 DA MARIA VIRGEM À CARNAL 

 

 

Neste capítulo, concentro-me na remontagem de uma sociogênese da imagem de Maria. 

Conhecida por um nome e representada de mil maneiras: de Virgem a Negra. 

Impressionantemente flexível, mas coerente na proposta de representar o ideal de uma 

imaculada bondade, a Virgem é ao mesmo tempo única e mediadora de todos, incorporando 

e atuando nos mais diversos conflitos de ordem religiosa, moral e econômica. Atende aos 

anseios de legitimação e poder da Igreja, mas também é a imagem escolhida pelos 

mendicantes como bandeira da reforma interna da Igreja. Desce do trono e pisa descalça a 

terra nas imagens da Natividade. Nas Américas se torna Negra e funciona como uma 

mediação afetiva para dulcificar os ânimos, auxiliando a colonização e o contato entre o 

Novo e o Velho Mundo. É, em contrapartida, a grande a vilã dos protestantes e de certa 

forma das mulheres casadas e das prostitutas. Mas, apesar de tantos embates, mudanças 

iconográficas e pathos morais, algo se processa: sua humanização _ ainda que incompleta. 

Seu limite estava demarcado na ausência de sua sexualidade. Apresento nesse sentido sua 

difícil aderência para mulheres que “perderam o selo virginal” (as casadas e as prostitutas). 

Uma pedagogia visual moral que concorria com as imagens pornográficas que circularam 

intensamente, como se verá. Disputas que não impedem que Maria seja a imagem mais bem-

sucedida e popular criada pela religião ocidental. Ainda que não possa ser, como Deus foi 

para o homem, a imagem da mulher.  

CAPÍTULO II 
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2.1 INTRODUÇÃO  

De Virgem a Negra. A história social da imagem de Maria é a história de uma visualidade capaz de assumir mil formas, mantendo delicado 

equilíbrio entre o natural e o sobrenatural. Ao contrário das diabólicas e sobrenaturais bruxas e tupinambás canibais, a imagem de Maria passa por 

um processo de humanização. Mas até determinado limite. Limite que era inegociável: a sua sexualidade, ou a ausência dela. Imperial no momento 

da afirmação da nova religião católica em Constantinopla, seu corpo imaculado se impõe em cena. Sua virgindade passa a ser uma questão central 

para a afirmação da santidade _ e como prova do poder sobrenatural da nova Igreja. Confundindo-se inclusive com ela. Capaz de descer ao inferno 

para resgatar os filhos, sua imagem atendia às aflições da consciência dos usuários e das pessoas em tempos da peste negra. Os comerciantes não 

tardam a tomar a dianteira na encomenda e multiplicação de sua imagem como forma de penitência e esperança de salvação. Momento em que a 

imagem de Maria muda significativamente de forma e função. Passa do corpo imaculado para o rosto e os gestos maternais. Ganhando a forma 

ideal na tópica do aleitamento materno, que reverberava uma nova ordem de sentimentos e medos1. Uma imagem que escapa inclusive ao controle 

da Igreja, que a acaba proibindo pelo perigoso caráter sexual.  

No entanto, a Igreja e os clérigos foram incapazes de se opor ao apelo renovador e revolucionário das ordens mendicantes. Mais eficazes 

no combate dos hereges2 do que a Inquisição, era preciso, como contrapeso, absorver parte da reforma interna motivada pelos movimentos 

franciscanos, dominicanos e carmelitas. Ordens que igualmente elegem Maria como símbolo da humildade e da pobreza. Ela desce do trono à terra 

                                                
1 Pinturas e esculturas que abdicam da monumentalidade da representação de Maria e passam a priorizar sentimentos “familiares, laços emocionais entre mãe e filho, o esposo 

e a esposa. Refletiam valores burgueses emergentes” (MEISS, 1988, p. 81).  

2 Heresia, provém do grefo haíresis, que significa escolha. Com o advento do cristianismo, passou a designar toda “doutrina que está fira da Igreja, ou seja, todo pensamento 

crítico aos dogmas estabelecidos pela hierarquia eclesiástica” (ARRUDA, p. 147, 2005).  
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pela primeira vez, aparece descalça ou de sandálias nas imagens (como as usadas pelos mendicantes). Sendo a reinvenção da cena da Natividade _ 

agora ao ar livre, com animais, recebendo a doação e compaixão dos reis magos _ o tema favorito dos renovadores. Menos Virgem, mais Maria3. 

 Mas a mudança mais marcada e simultaneamente a mais silenciada é a da cor de pele. Se as Virgens Negras aparecem esporadicamente nos 

séculos XII, XIV, será no entanto a partir do séc. XVI e XVII que ganha propulsão no Novo Mundo. Há uma série de “descobertas” de Virgens 

Negras, Pardas e Mestiças. Especialmente de pequenas esculturas encontradas por uma espécie de milagre. Fato que se replica em imitação 

contagiosa no México (Guadalupe, 1531), na Colômbia (Chiquinquirá, 1560), em Cuba (Caridade do Cobre, 1612) e no Brasil (Aparecida, 1717). 

Provavelmente realizada por negros, índios e mestiços motivados por um sincretismo religioso, as pequenas esculturas acabam servindo a 

propósitos colonizadores de ordem econômica e religiosa. A imagem de Maria passa a funcionar como mediadora entre o Velho e o Novo Mundo. 

Uma ponte afetiva entre europeus, negros e índios, que se percebiam, até então, como raças distintas. Nesse sentido, a Igreja não nega a existência 

dessas Virgens Negras, Mestiças e Pardas, mas não afirma contudo a sua cor. 

Este capítulo é uma amostra da grande capacidade dessa imagem de adquirir mil formas e atender a distintos propósitos sociais. O que não 

significa que sua mutabilidade tenha sido passível de adaptar-se a todas as demandas sociais. Seu limite estava na sexualidade. Sua encarnação não 

ultrapassava esse ponto _ sob risco de perder a santidade e sobrenaturalidade ancorada em sua imaculada concepção. Se Maria era uma imagem 

que apaziguava as aflições de muitos, em contrapartida era angustiante para as mulheres casadas e, sobretudo, para as prostitutas e cortesãs. Seu 

modelo moral abria um abismo na identificação entre elas. “Não há salvação, senão pela porta pequena”4, alertava o bispo francês Hidelberto. 

                                                
3 DALARUN, In: DUBY; PERROT, vol. 2, 1990, p. 55. 

4 A ideia de que “a perda do selo virginal não tem apelo, tanto física como moralmente” DALARUN. In: DUBY; PERROT. História das Mulheres, p. 47, vol. 2, 1990. 
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Para compensar a queda inevitável, a esposa deveria seguir comportamento exemplar e submisso, controlando inclusive sentimentos e desejos. O 

que, na prática, parece ter sido um dos mais difíceis aprendizados sociais.  

 A pedagogia da boa esposa concorria com uma velada pedagogia do prazer. Em um tempo em que falar de sexo era um tabu, as imagens 

pornográficas tinham lugar privilegiado nos ensinamentos do prazer. Como provam as famosas “figuras de Aretino”. Uma espécie de Kama Sutra 

Europeu, composto por imagens realizadas por Giulio Romano (e copiadas por Marcantoni Raimondi, Agostino Carraci e Conde de Waldeck), que 

circulou intensa e veladamente entre homens e mulheres. Celebrizando-se na edição realizada pelo sátiro Pietro Aretino. Um venenoso crítico do 

puritanismo da época que produz um soneto para acompanhar cada imagem. No primeiro anuncia com humor explícito: “Deus perdoe quem no cu 

não foda”5.  

 Mas, se para as mulheres da corte o que estava em jogo era manutenção das aparências, sendo suas transgressões toleráveis, o mesmo não 

acontecia para as mulheres comuns. A virgindade era seu capital social, e perdê-la (voluntariamente ou não) significava a estigmatização social: 

prostituta. O que a princípio pode parecer uma tragédia se torna uma possibilidade inédita de ascensão social para muitas mulheres. Na pesquisa, 

revelo um ângulo curioso de suas trajetórias. Foram as primeiras mulheres comuns a ter direito a um retrato público pelos principais pintores do 

séc. XVI e XVII. Representação e distinção antes reservada apenas aos nobres. Não sem razão elas serão também as primeiras a entrar na 

modernidade, no sentido de dominar um falso jogo de representações em que a encenação da imagem valia mais do que sua origem. Das muitas 

contradições do processo social, essa é uma das mais curiosas e reveladoras. “Desprivilegiadas em alta conta”, elas eram capazes de passar de 

prostitutas de rua a nobres senhoras. Ainda que paguem um pesado pedágio social para isso: o seu corpo. São sobretudo esfinges de um sistema de 

                                                
5 ARETINO, 2011, p. 51. 
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relações ainda incipiente (como bem capturou Manet). As prostitutas e especialmente as cortesãs são um tema que tratarei mais detidamente no 

próximo capítulo por meio da imagem de Maria Madalena.  

 Neste concentro-me na remontagem na sociogênese da imagem de Maria. Apresento também sua difícil aderência por meio do 

comportamento tido como desviante e de sua concorrência com as imagens eróticas. Mas, apesar de tantos embates, mudanças iconográficas e de 

pathos morais, algo se processa: sua humanização _ ainda que incompleta. Essa talvez seja a contribuição do capítulo, demonstrar que a despeito 

dos interesses em jogo, e dos contraditórios usos da imagem, a imagem de Maria segue um caminho, uma tendência de aproximação com os 

sentimentos, gestos e mesmo fisionomias humanas. 

 Selecionamos para a análise imagens consagradas, que foram capazes de criar uma tópica mariana, cristalizando-a em uma série de 

repetições. O que não nos impediu de trabalhar com algumas exceções à regra. Representações incomuns e polêmicas, com a imagem de Jean 

Fouquet e as imagens pornográficas que circulavam intensa e veladamente. Há de fato uma pretensão de abarcar a longa formação dessa imagem, 

ainda que saibamos que podemos apenas montar “uma” sociogênese da imagem de Maria. Várias imagens selecionadas a princípio não puderam 

ser usadas pelo excesso de referências. Privilegiei nesse sentido aquelas que obtiveram o maior número de cópias _ o que indicava sua influência 

iconográfica entre outros artistas e seu ecoamento social em meio ao público e aos mecenas.  

 Para realizar este capítulo, combinei uma ampla pesquisa bibliográfica de história, sociologia e arte somada à análise direta das imagens. O 

que me demandou cinco viagens ao exterior. Fui a Istambul (Turquia), à antiga Constantinopla, visitar a Basílica Santa Sofia e os mosaicos com 

imagens da Maria Imperial recuperadas abaixo dos rebocos. Fui também à Itália em mais de uma ocasião. Em Roma conheci a “Pietá” de Miguel 

Ângelo. Em Florença analisei as obras dos pintores italianos Cimabue, Duccio, Giotto (atualmente no museu Uffizi). Ainda em Florença pude 

conhecer o Convento de São Marcos, onde se encontra a série de imagens de Fra Angélico. Em Assis pude conhecer as imagens de Duccio e Giotto 

feitas na Basílica dedicada a São Francisco de Assis. Em Pádua fui à famosa Capela Arena encomendada pela família Scrovengi, pintada por 
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Giotto. Fruto bem-sucedido de uma chantagem feita pelo poeta Dante Alighieri na obra “Divina Comédia” contra a família italiana que denomina 

de “mesquinhos contra a arte”. Em Mantova investiguei a origem das imagens pornográficas conhecidas como figuras de Aretino. No Palácio Tê 

pude avaliar a procedência de sua origem nas imagens de Giulio Romano para a sala Eros e Psiqué. Viajei à Espanha para ver o retrato da famosa 

prostituta veneziana Veronica Franco, pintado por Tintoretto, no Museu do Prado.  

 Um capítulo que é sobretudo um desafio pessoal. De desnaturalizar uma imagem que sempre me foi cara: Maria. No entanto, dei-me conta 

ao final da pesquisa e redação que o que eu estava desmontando e remontando era uma imagem feita pelos homens, incapaz de eliminar o mistério 

do mundo. Ideia que se tornou especialmente clara durante a análise da imagem “Melancolia” de Durer. A mulher alada, cercada de objetos ligados 

à ciência, que olha melancolicamente para um céu cortado pelo arco-íris. Seu sentido me auxiliou a compreender o vão esforço humano de 

compreender o universo _ sempre maior que nossos instrumentos para conhecê-lo. O que se desvela é um sentido do mundo, mas não o sentido do 

mundo. Consciência que simultaneamente me angustia e me consola.  
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2.2 O CORPO IMACULADO DE MARIA 

 

Das catacumbas para o trono. De uma representação marginal, escondida aos olhos do público, a uma intensa e luxuosa produção de imagens 

de Maria nas Basílicas e Igrejas. Imagens que emergem publicamente em 313 d.C. _ com a oficialização da religião católica _ em uma arte 

denominada de bizantina,i que irá influenciar posteriormente as imagens na Itália, Egito e Rússia.  

    

 

  

As luxuosas Marias com auras de ouro e cobertas por preciosas e coloridas pedras funcionavam não só como homenagem à santa, mas 

cumpriam a função de ostentar a força da religião que tomava forma na Constantinopla de Constantino ii. Especialmente na Basílica Católica de 

Santa Sofia (ou Sabedoria). A maior e mais imponente feita até então pelo império Romano, levada a cabo por Justiniano I em 532 d.C.  
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A obra envolveu mais de 10 mil pessoas, dentre elas vários artistas de mosaicos vindos de diversas partes (como Síria, Anatólia e Norte da 

África). Hoje6 quem visita o local tem novamente o privilégio de ver as luxuosas imagens cristãs escondidas atrás das camadas de reboco tampadas 

no período iconoclasta. Visitar a Igreja é como presenciar uma curiosa escavação arqueológica de paredes. Sendo a conservação e vivacidade 

dessas imagens o mais surpreendente. Em meio a uma Igreja cheia de andaimes, símbolos muçulmanos, vemos surgir atrás das paredes imagens 

cristãs delicadamente montadas por um rico quebra-cabeças de cores e formas, feito com ouro, prata, terracota, vidro e pedras coloridas.  

Esse conjunto de imagens confusas e contraditórias revelam sobretudo o grande 

palimpsesto sobre o qual a religião é fundada. A Basílica é nesse sentido um evidente exemplo 

da polimagem. Um espaço que ora foi uma Igreja Católica, ora uma mesquita islâmica, e hoje é 

um museu que tenta preservar as diversas e controversas intervenções.  

No alto da cúpula central, em frente ao altar, podemos ver Maria, com a aura de ouro, o 

manto azul-profundo, o menino no colo e no trono. Imperial, luxuosa, imponente. Ela reina 

sobre as demais imagens que se espalham pelas paredes. Curioso notar que imagens da 

crucificação de Jesus, por exemplo, não aparecem na Basílica. Isso porque representavam uma 

degradante forma de execução reservada a escravos e criminosos. O que vinha de encontro com 

a intenção de ostentação de força e riqueza da nova religião oficial.  

                                                
6 A retirada do reboco e a restauração dos mosaicos é realizada desde 2003, visitei o museu em 2009, momento em que tive o privilégio de ver grande parte das imagens 

descobertas pelos restauradores.  
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 Vale pontuar também que as imagens estavam em processo de formação. Na ausência de uma imagem cristã pública estabelecida “os 

artistas levaram algum tempo para criar uma linguagem própria. Por isso, buscaram inspiração nas imagens clássicas de deuses greco-romanos”7. 

A contaminação de Maria com imagens de deusas da antiguidade _ especialmente a deusa Cibele _ pode oferecer uma evidência dessa velada 

imitação. A lenda de Cibele narra a história de uma divindade virgem que dá à luz um semideus, Átis, morador de Fígia. Confia a ele seu culto 

com a condição de não violar a castidade. Átis, no entanto, desposa uma ninfa, Sangarida. A Virgem mãe (e, em algumas lendas, amante de Átis) 

vinga-se matando a ninfa. Átis entristecido e culpado mutila-se e morre. Os mitos de sua morte mencionam “castrar-se sob uma árvore”, enforcar-

se, como também ser “crucificado” em um pinheiro. Morto, Átis ressuscita misteriosamente após três dias.  

A paixão de Átis era ritualizada no dia 25 de março e em 25 de dezembro, segundo a antropóloga americana Bárbara Walker8.Um culto 

associado aos ciclos de vida-morte e renascimento. É o que também comprova o arqueólogo Mark Merrony ao utilizar como indício as imagens 

esculpidas no tronoiii de madeira de Herculano descoberto em 2007 na Itália, após escavações na cidade soterrada pela erupção do Monte Vesúvio 

em 79 d.C. Nele está “esculpido cenas que mostram o enterro da efígie de Átis amarrado a uma estaca, o sacrifício, o derramamento de sangue, e 

a ressurreição de Átis. A preservada cena no trono mostra ainda a cobrança de uma divindade ao lado de um pinheiro sagrado”9. 

Considerada “mãe dos Deuses” o culto de Cibele concentrava-se especialmente em Frígiaiv (situado na parte central oeste da Anatólia, atual 

Turquia). A região é mencionada no livro dos Atos de Lucasv, o Evangelista, como um dos lugares visitados por Paulo de Tarso em uma viagem 

                                                
7 GRAHAM-DIXOM, 2011, p. 65. 

8 WALKER, 1995.  

9 MERRONY, 2011, p. 3.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tarso_(cidade)
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missionária. O que pode indicar o contato do Evangelista com o mito pagão e sua possível influência na composição visual e psicológica de Maria 

na narrativa dos evangelhos.  

O poder de convencimento da imagem da Deusa Cibele pode ser evidenciado também pela 

circulação de sua imagem. Espalha-se por Creta e diversas regiões da Grécia e Roma antigas. No 

relevo de mármore do cemitério de Isola Sacra, em Óstia, 1 d.C, um sacerdote oferece homenagem10 

à Deusa, colocando (ao que parece ser) uma fruta em frente ao altar da escultura de Cibele.    

A pequena mas solene imagem tem aos pés uma criança nua acolhida junto ao corpo _ 

reforçando o papel maternal. Um manto cobre-a castamente, e sobre a cabeça uma coroa com torres 

consagra seu poder e indica sua função protetora, a “corona muralis”vi. Padroeira das cidades, das 

vilas e castelos, ela oferecia simbolicamente confiança contra os ataques dos inimigos. 

Além de sua representação junto ao filho, há outra associação constante à Deusa Cibele: junto 

a animais perigosos e sob seu domínio. Aparece conduzindo leões em uma carruagem, aparece 

sentada em um trono com dois leopardos controlados aos pés. A ideia de que “nada por mais feroz 

                                                
10 O que corrobora a afirmação do historiador de religião John Scheid de que “as responsabilidades sacerdotais públicas estavam sempre nas mãos dos homens”. O que não 

era diferente no plano doméstico. “Os responsáveis pelos cultos domésticos eram os pais de família” (SCHEID, In: DUBY; PERROT, vol. 1, 1990, p. 466). 
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deixará de ser domado por sua ternura maternal”11. O tambor na mão esquerda representa o domínio sobre a Terra. Com a direita estendida simboliza 

a oferta divina de auxílio e socorro aos homens.  

 

A sobre-humanidade, virgindade, maternidade, função protetora e auxiliadora e sua soberania sobre a natureza e os perigos mundanos serão 

alguns elementos da imagem da Deusa pagã Cibele apropriados pela imagem de Maria. Uma imagem que emerge na arte bizantina, mas que se 

consagra na arte italiana dos séculos XIII e XIV. A mãe casta, coberta por um manto azul-profundo (cor que indica a natureza celestial); com o 

                                                
11 MADJAROF, 2012.  
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filho ao lado, sentada em um trono, tem agora um halo de ouro sobre a cabeça ou mesmo uma coroa em algumas representações. Elementos que 

aos poucos estabilizam uma tópica “mariana”.  

Na Itália os pintores Cimabue (1272-1302) de Toscana; Duccio di Buoninsegna de Siena (1255-1319) e mais tarde Giotto de Bondone 

(1266-1337) _ o pintor considerado o “pai do Renascimento” _ tornam-se referências dessa representação, repassando a tópica mariana a seus 

discípulos. Em suas imagens, o corpo de Maria impõe-se. Inteiro. Entronizado. Ele representa a imaculada concepção tendo o menino no colo 

como prova. A imagem do corpo de 

Maria representava o próprio corpo 

da Igreja e sua força sobrenatural. 

Acreditar na virgindade/divindade 

de Maria torna-se desde então um 

imperativo da fé católica, a ideia de 

que “para Deus nada é impossível”12. 

Um tema conflitivo em curso 

desde o Concílio de Éfeso no séc. V 

na Calcedônia, quando o arcebispo 

Nestório de Constantinopla 

contrapõe-se a Cirilo de Alexandria 

                                                
12 LUCAS, Evangelho, 2011, p. 696.  
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afirmando a impossibilidade de Maria ter se mantido Virgem após o nascimento de Jesus. Cirilo se legitima em trechos dos Evangelhosvii de Mateus 

e Lucas13 e sai vitorioso do embate. Nestório é acusado de herege e deposto. Tal resolução anuncia os caminhos que mais tarde serão 

institucionalizados pela Igreja14. A virgindade de Maria encaminha-se para ser o elemento de diferenciação da Igreja Católica.  

O que auxilia a compreender o estilo monumental das primeiras séries de imagens. Com mais de 3 metros de altura, as obras de Cimabue, 

Duccio e Giotto ainda hoje atualizam seu efeito, sobretudo por estar reunidas atualmente em um só espaço, como pude observar no Museu do 

Uffizi em Florença15. Aos pés dessas Marias, somos involuntariamente levados ao movimento de mirar seu rosto, elevando a cabeça. Esforço que 

faz dar conta de nossa pequenez diante do conjunto que enfatiza sua imperiosa presença divina. Localizada em geral em altares centrais, a imagem 

deveria duplicar o efeito da elevação e hierarquia conferido pelo trono.  

Maria Católica, apodera-se gradualmente16. Poemas, exaltações, preces e debates nos concílios da igreja forjam, pouco a pouco, seu status. 

E serão as imagens _ em retábulos, pinturas e esculturas _ os agentes centrais do poder mariano. Uma produção que toma impulso no final do séc. 

XIII e XIV pelas mãos desses três pintores.  

Especialmente via Giotto, o mais jovem dentre eles e considerado o artista que faz renascer o legado dos gregos, abrindo simultaneamente 

um diálogo com a arte do seu tempo. Tanto que o pintor Giorgio Vasari, que biografa a vida dos colegas em 1550, considera “que em pouco tempo 

                                                
13 Referindo-se ao suposto diálogo do anjo Gabriel e Maria, Lucas narra a resposta dela com o anúncio da maternidade: “Como se fará isso se eu não conheço homem?” 

(LUCAS, Evangelho, 2010, p. 696) 

14 Quatro dogmas: a maternidade divina; virgindade; imaculada conceição e, por fim, a assunção da Virgem.  

15 Realizei três visitas ao Museu dos Uffizi, nos anos de 2010, 2012 e 2013 para análise do acervo.  

16 Como confirma o historiador de arte Milard Meiss “a virgem emerge como a pessoa dominante” (MEISS, 1988, p. 51) 
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o menino não só se equiparou a Cimabue no estilo, como também se tornou tal imitador da natureza, que na sua época ele foi capaz de suprimir 

aquele estilo grego tosco (referindo-se ao bizantino), ressuscitando a boa e moderna arte da pintura e introduzindo a reprodução ao natural das 

pessoas vivas”17.  

Tal “vivacidade” dos personagens de Giotto pode ser rapidamente comprovada na comparação entre as três imagens de Maria destacadas 

anteriormente. Pois, se entre Cimabue e Duccio há uma fórmula e uma técnica comum que poderia nos levar, inclusive, a indistinguir a autoria 

entre eles, o mesmo não acontece em Giotto. Sua Maria é escultórica, tem corpo. Seus seios; volume; revelando-se na transparência do tecido. O 

artista parece, dessa forma, ignorar o recato da representação do tema em prol da demonstração da habilidade em desenhar e dar vida aos seus 

personagens.  

Ao que tudo indica foi Giotto que “redescobriu a arte de criar a ilusão de profundidade numa superfície plana”18. A “redescoberta” de 

algumas técnicas gregas antigas, em diálogo com a arte do seu tempo, criam uma forma de representação original recebida com grande entusiasmo 

entre seus contemporâneos. Tanto que “a fama de Giotto espalhou-se rapidamente. O povo de Florença orgulhava-se dele. Interessava-se por sua 

vida, e corriam anedotas a respeito de sua destreza e de seus ditos espirituosos. Também isso constituía uma novidade”19. Já que os artistas, até 

então, eram tidos como trabalhadores menores. Com raras exceções de alguns mestres frequentemente requisitados pelos bispos, como foram 

Duccio e Cimabue.  

                                                
17 VASARI, 2011, p. 92.  

18 GOMBRICH, 2008, p. 201.  

19 Ibid, p. 202.  
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Cenni de Pepi, apelidado de “Cimabue” (“cabeça de boi”), é o autor da imagem finalizada por volta de 1240 para o altar-mor da Igreja de 

S. Trinita20 em Florença. Sentada em um trono côncavo, rodeada por anjos com halos de ouro. Estão 

vestidos com o azul e o vermelho da virgem, mas em tom mais suave que o dela. A luminosidade é 

também um ponto forte de sua obra, como já observava o biógrafo de artistas italianos Giorgi Vasariviii. 

Para ele, “Cimabue podia ver muita luz no meio da imensa escuridão”21. Luz dourada que contrastada 

com o solene manto azul-profundo de Maria que lhe encobre os cabelos, um sapato da mesma cor 

esconde igualmente seus pés. À vista está apenas seu enorme rosto (se comparado aos anjos) e suas mãos 

em sinal indicativo. Ela aponta para o filho em seu colo. O menino, um personagem coadjuvante da cena, 

funciona como confirmação de sua virgindade imaculada, uma espécie de “troféu” ou comprovação da 

força da Igreja.  

Ela, por sua vez, nos mira diretamente, não se intimida, desafiando-nos nessa demonstração de 

poder maternal. Sem que, no entanto, deixe de evocar simultaneamente uma serenidade imperial, uma 

paz igualmente acolhedora. Funcionando sua indicação, em uma segunda direção, no sentido de 

apresentar para o espectador uma posição possível: como filho, que poderá ser igualmente protegido por 

ela.  

                                                
20 Atualmente a imagem encontra-se na sala 2 do Museu Uffizi, Florença, ao lado das imagens de Maria de Giotto e Duccio.  

21 ENCICLOPÉDIA DOS MUSEUS. UFIZZI Florença. São Paulo: Mirador, 1968.  
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Abaixo quatro homens sustentam a cena. Eles são proporcionalmente menores que Maria, com papiros nas mãos e discreta aura sobre a cabeça, 

fazendo supor a representação dos clérigos _ detentores da escrita e 

considerados mediadores divinos. Um deles se destaca. Realiza um gesto com a 

mão direita como que abençoando o espectador da obra. Veste-se com uma capa 

vermelha que lhe cobre os ombros, vestimenta conhecida pelo nome de 

mozzettaix. Sobre a cabeça uma coroa distingue-o dos demais. Indumentárias 

restritas a papas e bispos romanos. Provavelmente seria Gregório IX (1227-

1241). Já que o período da produção do quadro de Cimabue coincide com seu 

papado.  

Gregório IX foi importante incentivador dos dominicanosx e dos franciscanos como forma de disseminar ativamente a conversão dos hereges 

_ sendo mais tarde, como veremos, responsável pela canonização de São Francisco, pela construção da catedral em sua homenagem em Assis e 

pela tentativa de apagar sua associação ao culto da pobreza nas imagens. Tornou-se também conhecido por ser o fundador da Santa Inquisição 

Papalxi, institucionalizando e profissionalizando as sanções já em curso contra os hereges.  

O papa é provavelmente autor da encomenda da obra a Cimabue. Uma imagem que desvela os “bastidores” e os sustentáculos da 

representação mariana. Clérigos letrados são os primeiros patrocinadores dessa imagem. O que não implica afirmar que tenham condicionado seu 

culto ou controlado a produção e circulação da imagem de Maria.  

Ela adquire relativa autonomia, na medida em que ganha os corações dos homens e mulheres e apazigua as aflições dos “pecadores”. Seu 

impacto pode ser sentido através do poema do francês François Villonxii, do séc. XV. Atendendo ao apelo da mãe, o poeta traduz seus sentimentos 

tomando seu lugar na narrativa e dirigindo-se à imagem da Virgem na “Balada para rezar a Nossa Senhora”:  
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“Eu sou mulher, anciã quase indigente,  

Que nada sei, sem letras, ademais.  

No mosteiro a que vou, em cor fulgente  

O Céu vejo com harpas e corais,  

E o Inferno, no qual fervem os mortais:  

Um ilumina, o outro me apavora.  

Dai-me essa luz, alta Deusa e Senhora  

A quem devem cristãos encarecer  

Cheios de fé, sem logro e sem demora:  

Vou nesta fé viver e perecer”22.  

 

                                                
22 VILLON, 2000, p. 181.  
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Não só os iletrados e indigentes, mas especialmente os prósperos “usuários” são afetados por essa imagem. Homens que se encarregam de 

multiplicar a imagem mariana, encomendando pinturas nas paredes externas da casa (como ainda se pode ver nas ruas de Florença), ou mesmo 

construindo capelas e doando grandes quantias em dinheiro para sua representação. A circulação e a vivacidade da imagem de Maria não podem 

ser reduzidas a uma perspectiva religiosa coercitiva. Maria ocupa aos poucos um lugar terno de mediação, ente um Deus temível. Suas imagens 

nas catedrais funcionavam como refúgio de homens que viviam “esmagados sob o poder divino”23. Gradualmente as pessoas passam a dirigir-se a 

ela.  

 Um delicado exemplo desse sentimento gerado pela imagem 

mariana pode ser dado pelo próprio pintor Duccio. Ele registra sua 

devoção no retábulo monumental pintado para a Catedral de Siena, em 

1311, inscrevendo discretamente uma frase na base do trono de Maria: 

“Santa Mãe de Deus, trazei paz a Siena, e à vida de Duccio, que vos 

pintou dessa forma”. Mais do que o cumprimento de uma encomenda 

a pintura para o artista poderia funcionar como uma espécie de 

comunhão no ato de dar forma a sua fé.  

  Uma imagem que vinha ao encontro, sobretudo, de um 

anseio social latente: o da salvação. Momento em que tanto os fiéis 

quanto a Igreja tentavam encontrar um lugar intermediário entre o céu 

                                                
23 DUBY, 1979, p. 65. 
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e o inferno. O que ocorre com o próprio amadurecimento da religião católica na passagem do séc. XII para o XIII, quando os clérigos e os fiéis 

buscavam solucionar seus impasses moraisxiii.  

 A ideia de purgatório ganha legitimidade no Segundo Concílio de Lyon, em 1274, como lugar intermediário de purificação do pecado, 

condição necessária para entrar no Paraíso. Gradativamente a Igreja flexibiliza sua noção de mal, retomando em grande medida o exemplo 

agostiniano: “(...) nem totalmente bons, nem totalmente maus”24. Estabelecem, assim, dois tipos de pecado: o mortal (grave violação à lei de Deus) 

e o venial (pecado menor e, portanto, perdoável). Este passa a impor uma conduta de constante purificação e submissão aos ritos e exigências da 

Igreja. A vida torna-se uma penitência controlada pela Igreja, pelos outros e por si mesmo. A vigília alheia e o autocontrole do comportamento 

tornam-se meios eficientes para dar existência ao sentimento cristão de culpa e arrependimento.   

No entanto, será o poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321) o responsável por dar forma e vigor social ao Purgatório em “A Divina 

Comédia”. O poeta canaliza como ninguém o arrependimento e a vontade de salvação em uma forma literária alentadora orquestrando um conjunto 

de referências que provinham desde a carta escrita por Santo Agostinho a Deus (na esperança de livrar sua querida mãe Mônica do Inferno), ao 

conhecimento do Evangelho e a crônica dos florentinos do seu tempo. Oferecendo, enfim, uma visualidade para esse lugar intermediário entre o 

céu e o inferno por meio do “Monte do Purgatório”, uma espécie de “inferno temporário”25 onde as almas são purificadas. Nele “purgam-se os sete 

pecados capitais, como no Inferno”26, em um monte que não está mais abaixo da terra, mas se dirige aos céus.  

                                                
24 SANTO AGOSTINHO (apud LEGOFF, 2004, p. 75).  

25 LE GOFF, 1995, p. 403. 

26 Ibid. 
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Mais largo na base e, afunilando-se gradualmente, o Monte era uma metáfora para dizer das dificuldades e desafios do caminho até o céu. 

Dialogando com a ideia da “estreita porta do céu”, descrita no Evangelho por Mateus: “Entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso é, com efeito, 

o caminho que leva à perdição, e há muitos que o tomam; mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e há poucos que o encontram”27.  

Essa geografia espacial e visual do Purgatório introduzida por Dante será um dos passos mais importantes para dar existência social a uma 

esperança de salvação até então difusa e questionável. Com essa imagem que misturava elementos imaginários, narrativa bíblica e personagens 

reais, Dante daria, enfim, vida ao Purgatório.  

Legitimidade narrativa que soma-se a própria inserção de Dante no poema como uma espécie de testemunha. Ele narra em primeira pessoa 

a viagem imaginária pelo Inferno, Purgatório e Céu, em 1300, acompanhado por três personagens: Virgílio, Beatriz e o monge São Bernardo de 

Clairvaux. No Inferno presencia o terror dos castigos infringidos aos que cometeram os sete pecados passando pelos nove círculos28 de castigos. 

Sensorial, seu texto nos leva a esses tortuosos caminhos, “(...) onde estridentes gritos escutando, verás almas antigas em tortura, segunda morte a 

brados suplicando”29.  

                                                
27 MATEUS, XLVII, 13-14.  

28 Encontram-se neles: 1) Os usuários; 2) Luxuriosos, (este será a entrada do círculo do inferno propriamente dito); 3) Gulosos; 4) Avarentos; 5) Irados, Insolentes e Soberbos; 

6) Hereges; 7) Violentos contra Deus e a Natureza e Usuários; 8) Os que abusam de sua autoridade e os piores pecadores (as torturas aumentam); 9) Traidores (Judas, Brutus e 

Cassius). Ambientado um lugar frio e sem fogo no centro da Terra onde está Lúcifer que devora os traidores (ALIGHIERI, 1955).  

29 ALIGHIERI, 1955, p. 22.  
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No Primeiro e no Sétimo Círculo se encontra com os “usuários”, homens que ganharam dinheiro sem trabalho, emprestando e multiplicando 

sua riqueza. Eram também violentos contra a Arte, “mesquinhos” segundo Dante. Nessa passagem os condenados teriam de enfrentar uma chuva 

de fogo. No pescoço carregavam uma espécie de bolsa com as armas/símbolos da família a que 

pertenciam. Um deles é reconhecido por portar a imagem de um porco azul (d’una scrofa azurra e 

grossa), animal que representava a abastada família Scrovengi, referindo-se a Reginaldo, o patriarca 

que havia falecido entre 1288 e 1290. 

 A “chantagem literária” de Alighieri surte efeito, e o filho de Reinaldo, Enrico, encomenda a 

construção da Capela Arena (Pádua, Itália). Contrata o já consagrado pintor Giotto para realizar 36 

cenas da Vida e Paixão de Cristo. No detalhe do Juízo Final, o pintor representa o retrato do mecenas 

Enrico ajoelhado oferecendo a capela em troca de salvação e a de sua família. E, “foi exatamente a 

partir desse modelo exemplar que a pintura abriu as portas do retrato, já que agora em diante nos 

retábulos de altar encontram-se colocada, em primeiro plano ou entre os santos, as figuras ajoelhadas 

dos doadores”30.  

Enrico, que se autointitulava “nobre e poderoso cavaleiro, cidadão de Pádua”, era considerado 

pelo juiz e notário Giovanni da Nono “um hipócrita fraudulento”. Ainda assim, “O Papa XI (que reinou 

                                                
30 BURCKHARDT, 2012, p. 57. 
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entre outubro de 1303 e julho de 1304) absolveu-o. A 1 de março de 1304, chegou mesmo a conceder uma bula de indulgência a quem visitasse a 

recém-fundada capela de Enrico da Sagrada Virgem Maria da Caridade”31.  

Antes anexada ao palácio da família, a pequena capela em Pádua32 sobrevive isolada em um parque florido atravessado por um pequeno 

riacho. A reconstituição da antiga mansão demolida pode ser vista em um vídeo que antecede a visita à pequena capela italiana. Não há nela nenhum 

sinal de ostentação, ouro, tecidos, pé-direito alto etc. Pequena, teto baixo, estreita, sua atratividade e mesmo profundidade são controladas pelo 

jogo de imagens sem fim de Giotto. O protagonismo dos afrescos como forma narrativa da vida de Cristo e Maria nessa pequena Capela é a que 

dá origem a concepção da Capela Sistina realizada por Miguelangelo, que conhecia, admirava e estudava essa obra de Giotto. Provavelmente 

fascinado pela exuberância de detalhes, formas e texturas que em nada faz notar a falta de objetos. O ilusionismo nos afasta de um plano imediato 

da experiência, convocando a entrar nesse universo visual da vida de Cristo e de Maria.  

Mas não só Enrico Scrovengi se vê impelido ao mecenato da imagem maternal. A Virgem, como aquela capaz de descer ao Inferno e guiar 

os filhos do Purgatório ao Paraíso, torna-se uma imagem potencialmente apaziguadora para comerciantes que cometerem o pecado da usuraxiv. 

Tema que se torna gradativamente central no séc. XIII, “(...) à medida que a economia monetária se generaliza e a roda da fortuna gira mais rápida 

para os cavaleiros, nobres e os burgueses da cidade”33. Os casos de doações tornam-se célebres e públicos. Em 1312, um rico italiano chamado 

Ricardo di Pucci “(...) doou dinheiro em seu testamento para que houvesse lanternas permanentemente acesas em frente da Madona de Duccio de 

                                                
31 WOLF, p. 33, 2007. 

32 Visitei a capela Arena em Pádua (Itália) em julho de 2013. 

33 LEGOFF, 2004, p. 20. 
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Buoninsegna”34. A Virgem como intercessora entre os homens e Deus e mediadora entre o inferno e o céu torna-se importante fonte de 

financiamento para a Igreja Romana, incentivando grandes doações entre comerciantes atormentados pela culpa. Na ideia de Purgatório e na 

imagem de Maria os usuários viam renovadas as esperanças de ascender ao Paraíso. Uma “(...) explosiva mistura entre economia e religião, dinheiro 

e salvação” xv35 que aciona a produção das séries de imagens de Maria e o mecenato aos artistas.  

                                                
34 WOLF, p. 46, 2007. 

35 LEGOFF, 2004, p. 5.  
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2.3 MENOS VIRGEM, MAIS MARIA 

 

A partir do séc. XIV observamos uma profunda mudança na representação da imagem de Maria. Do corpo institucional para a aproximação 

de um rosto e de gestos humanos. Começam a surgir cenas mais próximas, íntimas e humanas. O corpo inteiro perde a supremacia e a gravidade, 

ela desce do trono, toca pela primeira vez o solo e apresenta expressões faciais e gestos de caridade. Uma inovação radical, como também comprova 

o historiador Millard Meiss _ já que não existem Madonas da humildade na Arte Bizantina.  

Uma mudança baseada, sobretudo, no processo de humanização das imagens de Maria _ que nos interessa demonstrar. Tendência que pode 

ser melhor elucidada na relação entre a imagem e as novas formas de interação social. Para os historiadores Georges Duby e Millard Meiss, a 

organização gremial da burguesia italiana ascendente patrocinou a multiplicação de uma nova imagem de culto Mariano para além da direção 

intencionada pelos clérigos _ que, desde então, perdem o monopólio de sua conformação e encomenda. Cada grêmio tinha a própria capela, que 

funcionava não só como local de devoção, mas de encontro e trocas. A multiplicação de imagens de Maria acompanhava tanto o aumento dessas 

agremiações como o desejo de comunicação com essa imagem. A relação entre Maria e o filho, que antes se fundamentava como prova institucional 

do poder sobrenatural da imaculada concepção, é reapropriado e reorganizado a partir de uma nova intenção: a dos laços familiares entre mãe e 

filho, que irão fundamentar os valores burgueses. Uma nova estrutura de sentimentos reposiciona Maria e o menino Jesus, ligados, agora, pelo 

amor filial. 

Momento em que a sociedade passa também por uma reorganização forçada de posições e funções com a Peste Negra. A partir de 1340, a 

Europa sofre uma intensa crise econômica e política. Mais da metade dos habitantes morreram, dentre eles muitos mestres-pintores. O que “(...) 

proporcionou aos mais jovens, uma repentina e excepcional independência e uma liberdade especial para o desenvolvimento de novos estilos”xvi.  
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As imagens de Maria se tornam menos rígidas. Dentre elas, consagra-se a cumplicidade de 

Maria amamentando o menino Jesus _ como podemos observar na série de imagens analisadas 

por Millard Meiss36. Seu corpo gora se reclina em direção ao menino em atitude mais do que 

protetora: acolhedora, afetiva. O aleitamento cria um vínculo carnal com o filho, aproximando tanto 

Maria quanto o menino da condição humana (ainda que preservem sua sobrenaturalidade). Fato 

que “estabelece uma relação direta, de simpatia e intimidade emocional entre o espectador e as 

figuras sagradas”37.  

Seria essa a imagem mais complexa e exitosa no difícil equilíbrio entre o natural e o 

sobrenatural na formação da mentalidade cristã. O que em grande medida explica o fato de que a 

imagem da “Madona da Humildade” se tenha estendido rapidamente pela Itália “progressista”, 

multiplicando-se na Espanha, França e Alemanha.  

O leite de Maria torna-se assim tanto o símbolo da humanidade de Maria e Cristo como um 

“dom da própria vida”. São Pedro utiliza o leite mariano como metáfora da conversão via 

Evangelho: “(...) como fazem os bebês recém-nascidos, deseje o leite sincero da palavra e assim 

poderá crescer”38.  

                                                
36 MEISS, 1988, imagens 134 a 137.  

37 Ibid., p. 170.  

38 MANGUEL, 2001, p. 67-68.  
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O que motiva o aparecimento de imagens da Virgem amamentando adultosxvii, especialmente o monge e abade São Bernardo de Clairvaux. 

Homem influente39 na vida religiosa e política no séc. XII e defensor do ascetismo religioso. Uma série de imagens surge inspirada na visão que 

relata ter tido. Os artistas evitam, no entanto, o caráter sexual, representando o monge amamentando-se por um esguicho de leite, sem que toque 

sua boca o seio da Virgem. O que terminava por produzir um efeito sobrenatural ao fenômeno. As duas primeiras imagens datam do séc. XIII e 

XV. Na última, de 1650, o pintor espanhol Alonso Cano (1601-1667) representa a santa na forma de uma escultura.  

 

 Clairvaux está também representado na 

Literatura na obra de Dante Alighieri, como um 

de seus personagens principais. Ele é o terceiro e 

último guia de Dante no Paraíso e quem lhe 

indica a aparição da Virgem Maria, dizendo: 

“Dos círculos atenta o mais remoto/ Lá no trono 

a Rainha está sentada/ Seu reino, o céu, lhe é 

súdito e devoto”40. 

 

                                                
39 Fundador da Ordem Cristã Cisterciense (ordem monástica que pregava o ascetismo como conduta para os religiosos). 

40 ALIGHIERI, 1955, p. 765.  
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 A imagem da Virgem surge em uma terceira versão ainda mais próxima dos pecadores 

comuns: amamentando as almas do Purgatório. Um gesto de doação que representará o perdão e 

ascensão dos pecadores ao Paraíso. Na imagem do pintor e escultor italiano Nicola Filotesio (1480-

1547), “Misericórdia”, a Virgem segura o menino Jesus com uma das mãos. Com a outra mão a 

misericordiosa mãe comprime o seio e lança o santo leite sobre as almas sedentas que queimam no 

Purgatório. A criança por sua vez aponta para o céu, indicando a redenção das almas alimentadas 

pelo leite materno. 

“O seio virginal, fruto santo”41 é exaltado por Dante. A chegada ao Paraíso é descrita pelo 

poeta/teólogo através da metáfora do “leite saciado”42. Maria torna-se uma “fonte” de esperança 

para os pecadores. Sua soberania é ressignificada, passando a se vincular a seus atos de perdão, 

caridade e entrega.  

Contudo, o seio de Maria não deixava de ser uma representação potencialmente perigosa. 

A obra do destacado pintor francês Jean Fouquet, feita em 1450, desvela esse duplo erótico do 

seio, que ora pode ser maternal, ora perigosamente atraente. Usando como modelo a amante do 

autor da encomenda, o rei da França Carlos VII, o pintor representa a bela, e então, falecida Agnés 

de Sorel como a Virgem.  

                                                
41 ALIGHIERI, 1955, p. 415. 

42 Ibid. p. 703, 1955. 
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A imagem da amante do rei francês se mimetiza perigosamente com a de Maria no célebre e 

polêmico díptico de madeira. Um dos seios demasiadamente redondo e jovem salta do justo 

vestido azul-petróleo _ destacando o alvo e liso colo da Agnés/Maria. O véu transparente rompe 

com a tópica mariana. Subverte a função de encobrir, desvelando delicadamente as orelhas da 

jovem. Os braços abertos afastam o manto preso ao vestido, na intenção mostrar a pequena 

cintura. O erotismo do corpo contrasta com o recato do gesto. A jovem reclina a cabeça, olha 

para o chão e não para o menino, afastado de seu seio e também alheio. Ele parece integrar a 

cena meramente como suporte temático, diferenciando-se dos anjos apenas pela cor. Os olhares 

marcam esse sentido na obra: são desencontrados. Cada anjo direciona atenção a um ponto 

distinto. O que produz um efeito de alheamento mútuo e desconexão dos personagens, que 

parecem compor o quadro como forma de destacar a beleza da jovem, coroada que está por 

pérolas e pedras preciosas. O que se reflete também no forte e moderno contraste de cores. Os 

incomuns anjos vermelhos sangue e azul-royal lançam a alva Agnés ao primeiro plano.  

Ao lado estão os autores da encomenda: Carlos VIIxviii, de vermelho, orando, e seu secretário de finanças, Etienne 

Chevalier, que carrega uma pedra sobre um livro. Assim como Agnés, o secretário mimetiza-se com um santo, no caso 

Santo Estevão. Padroeiro de Chevalier, o santo é o primeiro mártir católico, condenado por apedrejamento pelos judeus. 

Etienne é também quem encomenda a obra a Fouquet, em nome de Carlos, sendo o responsável pelo testamento de 

Agnés. A obra foi exposta em 1450 na capela funerária em homenagem a Agnés na Catedral Notre-Dame (Nossa Dama) 

da cidade de Melun.  
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Considerada a primeira “amante oficial” de um rei da França, Agnés era conhecida pela beleza, “a mulher mais bela do reino”, nomeavam-

na. Loira e de olhos claros, Agnés sabia manobrar a beleza a seu favor. Chega, inclusive, a lançar moda: abandona o recato dos véus e passa a usar 

decotes de ombros nus. Sua imagem e a atenção que recebia daqueles interessados em agradar o rei sombreiam a figura da rainha, Maria de Anjou, 

incomodando igualmente seu filho, o delfim e futuro Luís XI. Em razão da desavença, ele a persegue com uma espada, sem conseguir alcançá-la. 

Como castigo, o pai manda-o para Dauphiné, antiga província no sudoeste da França.  

Agnés se apodera. O rei lhe concede feudos e o domínio da colônia Loches. Mais tarde instala a amante na mansão da Vigne, perto de 

Rouen. Convalescendo de um mal súbito (com suspeitas de envenenamento), Agnés recomenda a alma à Virgem Maria. Havia deixado em seu 

testamento uma generosa doação de 2.000 escudos de ouro ao convento de Loches e à Igreja de Sant-Ours. Condicionando a doação ao sepultamento 

de seu corpo na Igreja. Carlos VII se encarregou de realizar-lhe o último desejo exigindo, ainda, que seu túmulo ficasse no meio do coro da Igreja. 

Mesmo contra a vontade dos cónegos _ que desaprovavam a relação entre o rei e a amante e a posição central da homenagem na igreja _, o túmulo 

foi assim exposto até a morte do rei.        

A escultura do túmulo, ora atribuída ao artista 

francês Jacques Morel, ora a Michel Colombe, representa 

Agnés deitada com uma coroa rodeada de pérolas na 

cabeça. A testa alta, os olhos fechados e os cabelos 

delicadamente espalhados repousam em um travesseiro 

apoiado por dois anjos, que a velam. O contraste entre a 

leveza dos gestos e o peso do mármore resulta um efeito 
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forte e insólito para a peça: meio humana, meio santa. As mãos unidas são sinal de sua devoção e santidade, e sob os pés duas ovelhas representam 

e convocam o bom pastor.  

Imagino, com os poucos registros que tenho à mão para esta análise em especial, a repercussão provocada por essa imagem. A Agnés/Maria 

de Fouquet produzia resultado surpreendentemente profano _ ainda que aparentemente se travestisse de um tema religioso. Um fato, no entanto, 

pode estar associado a seus possíveis efeitos: a proibição oficial do culto e da representação do seio e do leite de Maria pela Igreja Romana no 

mesmo período da exposição do quadro, o séc. XV. Proibição motivada, sobretudo, pela perda do controle da produção da imagem mariana.  

Gradativamente o culto é substituído por uma nova secreção humana do corpo de Maria: suas lágrimas. A Virgem Imperatriz, distante e 

altiva em seu trono, cede gradativamente lugar à imagem da mãe que sofre e chora pelo filho. Passagem que pode ser demonstrada nestas duas 

imagens de crucificação. Na primeira, de 1290 (séc. XIII), Giotto representa uma Maria intocável, que observa o sofrimento de Cristo sem 

manifestar dor. Aparenta reinar sobre as questões terrenas como quem sabe os propósitos desse sofrimento. Já o segundo crucifixo é realizado 

quinze anos mais tarde, também por Giotto, no séc. XIV. Nele, a mãe se contorce, comprime uma mão contra a outra no ato dúbio: de fé e de sentir 

repercutido no corpo a dor alheia. Ela, agora, chora. É Maria quem sofre a crucificação. Um sentimento que ganha aos poucos o primeiro plano.  
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 Em Pietá a dor de Maria ganha uma forma humana dramática. A mãe que carrega o filho morto nos braços. Perde a altivez, tomada que 

está por essa perda aparentemente irreparável. A imagem se consagra na Itália com a escultura de Miguel Ângelo no Vaticano (1499), o que 

explica a associação da imagem à palavra pietá (piedade). No entanto, as primeiras imagens da triste Maria surgem na Alemanha, mais 

precisamente no séc. XIII, conhecida como Vesperbilder.  

  

 

 

 

 

 

Nesta série, há três imagens da Maria alemã Vesperbilder do séc. XIV. Nelas a expressão do rosto e dos olhos em direção ao filho revela a 

dor maternal diante do corpo de um Cristo magro e ferido. A última torna-se a mais célebre da série, realizada por Miguel Ângelo _ um artista que, 

assim como Leonardo da Vinci, estudou a anatomia humana a partir de cadáveres. Fato que, em parte, elucida o realismo da acomodação do corpo 

de Cristo no colo de Maria _ se comparado às demais imagens. Magro, seu corpo escorrega das mãos da mãe, que suspende seu ombro nesse 

esforço. Seu pescoço perde completamente a vivacidade; a cabeça tomba violentamente para trás. Uma morte corporal expressiva, que contrasta 
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com as serenas expressões faciais43 de Cristo e de Maria. A Maria de Miguel Ângelo, ao contrário das demais, não olha diretamente para o filho, 

tomba o olhar sem um destino claro, sinalizando uma dor que transcende a cena imediata: a dor do mundo. Naquele momento assolado pela fome, 

pela Peste Negra e pelas guerras na Europa.  

A pedagogia da piedade que ganha forma visual na Pietá promoverá uma crescente solidariedade com a dor do outro, humanizando e 

universalizando as relações. Sentimento considerado por Rousseau como a primeira experiência de reconhecimento do outro, de alteridade e 

solidariedade para além dos interesses pessoais. Em um trecho afirma que “nos apegamos a nossos semelhantes menos pelo sentimento de seus 

prazeres do que pelo de seus sofrimentos, pois vemos muito melhor nisso a identidade de nossas naturezas e as garantias de seu apego por nós. Se 

nossas necessidades comuns nos unem por interesse, nossas misérias comuns nos unem por afeição”44.  

A piedade seria então o mecanismo que simultaneamente desenvolveria uma saída de si e um retorno a si, na experiência da alteridade. A 

medida em que sinto a dor do outro, na mesma grandeza da que experimentei a minha própria. Um mecanismo de socialização que reforça e elucida 

a minha existência singular através da relação com o outro. Ou melhor, com a dor do outro.  

Essa crescente humanização de Maria pela solidariedade e dor está inserida contextualmente também na disputa ideológica que se travava 

no interior da Igreja Católica, mais tarde denominada de “querela da pobreza meritória”xix. A crítica aos luxos e a indiferença dos clérigos em 

relação aos pobres e marginalizados eram feitas internamente e refletiam-se na crescente humanização de Maria, de Cristo e dos santos nas imagens. 

                                                
43 Segundo Gombrich esse é um dos segredos de sua arte a de que “por muito que os corpos tenham movimentos violentos, seus contornos de mantêm firmes, simples e 

serenos” (GOMBRICH, 2008, p. 313).  

44 ROUSSEAU, 2014, p. 301.  
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O poeta Dante Alighieri anuncia essa disputa percebendo e defendendo a posição revolucionária de São Francisco de Assis diante da posição da 

Igreja Romana, considerando-o uma “lição edificante” de um homem “casado com a pobreza”45.  

Um movimento que entra em curso no século XIII, quando São Francisco de Assis mobiliza a sua volta adeptos de uma reforma interna 

questionando a riqueza na Igreja Católica, o comportamento dos padres e voltando-se a grupos marginalizados como leprosos e prostitutas. Em 

1300, Assis contava com 35 mil membros divididos em 1.400 comunidades _ especialmente jovens. Segundo a pesquisadora Terezinha Oliveira,46 

a oposição à suntuosidade das catedrais e dos clérigos dirigentes, somada ao ato de rebeldia de Assis contra os preceitos de sua família, atraiam 

muitos jovens como expressão de seu descontentamento. Além de Assis, outros atores são fundamentais para essa mudança, especialmente a jovem 

abadessa Clara de Assis, que coordena o Mosteiro de São Damião, o teólogo inglês Alexandre de Hales, o cardeal italiano Boaventura de 

Bagnoregio e o filósofo e teólogo alemão João Duns Escoto.  

Denominados “franciscanos”, adquirem gradual protagonismo e elegem a imagem da Virgem Maria como exemplo de humildade. Somam-

se a eles dois outros importantes movimentos: os dominicanos e, posteriormente, as carmelitas. Dominicanos eram religiosos que igualmente 

aderem ao voto de pobreza, castidade e obediência. Destaca-se o frade, naturalista e alquimista alemão Alberto Magno e o italiano filósofo e 

expoente da escolástica Tomás de Aquino. Valorizavam os estudos, defendiam a associação do pensamento racional com a fé cristã e foram 

responsáveis pela criação de uma rede de universidades na Europa. Fato que potencializa a disseminação dos ideais cristãos reformadores no 

interior das universidades, entre jovens ávidos de uma nova ordem social.  

                                                
45 ALIGHIERI, 1955, p. 606. 

46 OLIVEIRA, 2005.  
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Franciscanos e dominicanos instauram uma forma de conversão incomum à Igreja Romana. Despiam-se de qualquer sinal de autoridade, 

usando uma capa de burel (marrom ou branca) amarrada com uma corda, cabelos raspados e sandálias. Franciscanos e dominicanos não se 

distinguiam, visualmente, dos pobres. O “hábito dos menores” marcava esteticamente uma estratégia agressiva de evangelização e o surgimento 

da uma ordem mendicante. Iam até a população e não mais esperavam que entrassem nos templos da Igreja. Auxiliavam doentes, pobres e 

marginalizados moralmente, como as prostitutas. Essa nova forma de praticar a religião não é entretanto celebrada de forma homogênea, mas 

recebida com escárnio por alguns eruditos na época. “Os insultos aos monges mendicantes estão presentes maciçamente em toda a parte, 

impregnando a literatura”47. São acusados de cometer os mesmos pecados que supostamente combatiam, como podemos observar no relato. “Eles 

trapaceiam, roubam e fornicam e quando não tem mais como ir adiante, fazem-se passar por santos a praticar milagres, exibindo um o hábito de 

são Vicente, outro o escrito de São Bernardino, e um terceiro as rédeas do burro de Capistrano...”48.  

A despeito das críticas, a ordem mendicante cresce e se espalha. Tornam-se conhecidos por suas pregações ao ar livre e em contato com a 

Natureza. Tanto que São Francisco resolve em 1223 encenar o nascimento de Cristo nos Montes de Arezzo entre os habitantes de Grécio: “Na 

noite de Natal Assis juntou um boi, um burro e uma manjedoura cheia de feno de modo a recriar o cenário da Natividade”49. Um cenário vagamente 

inspirado em passagens bíblicas: dos evangelhos de Lucas e Mateusxx provavelmente escritos na segunda metade do séc. I. Desde então, a natividade 

tal como a conhecemos, é assim recriada e inventada via imagens.  

                                                
47 BURCKHARDT, 2009, p. 411.  

48Apud BURCKHARDT, 2009, p. 409.  

49 WOLF, 2007, p. 24. 
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A composição humanizada, humilde e natural de Maria e Jesus não se dá sem resistência da Igreja Romana, representada pelo Papa Gregório 

IX _ que mais tarde o canoniza e constrói a Basílica de Assis em sua homenagem. O Papa _ importante mecenas do pintor Giotto _ realiza um jogo 

duplo com a imagem de Assis. Apropria-se de sua popularidade e capacidade massiva de evangelização, mas domestica o culto à pobreza. A Igreja 

Romana havia percebido que a ordem mendicante era mais efetiva no combate e evangelização dos hereges do que as coerções impostas pela Santa 

Inquisição. Os mendicantes conquistavam novos cristãos por meio de sua identificação com os ideais de pobreza, piedade e simplicidade. O que 

se somava com a flexibilização do perdão via Purgatório e Pecado Venial estabelecida no segundo Concílio de Lyon, em 1274. Mas a defesa 

veemente da pobreza desagradava à posição papal. E será o célebre pintor Giottoxxi quem, como 

nenhum outro, dará forma a essa contradição.  

Artista requisitado, Giotto não parecia padecer moralmente pelo enriquecimento, que não 

provinha apenas da arte. Era um “usuário”, cobrando juros de 120% dos artesãos a quem alugava 

equipamentos. O pintor considerava o voto de pobreza uma hipocrisia, em verso atribuído a ele, 

ironiza: “(...) quando as posses escasseiam, parece que o bom senso também escasseia”50.  

Representa, a pedido do Papa, uma nova versão da Natividade promovida por São 

Francisco em 1223. No quadro, a cena se passa dentro da Igreja e não mais nos montes de Arezzo 

(como indica a porta e a cruz direcionada para a fachada). A manjedoura é uma peça de madeira 

decorada. São Francisco aparece com traje luxuoso, branco e dourado. Ele coloca o menino no 

berço observado atentamente pelos clérigos e pelo Papa, que se encontram em um piso superior. 

                                                
50 WOLF, 2007, p. 30.  
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Ao curvar-se para deitar o menino, ele simultaneamente se curva diante da Igreja. A única concessão à cena original parece ser a presença de um 

boi e um burro _ desproporcionais e intencionalmente pequenos.  

A Natividade não era uma tópica frequente até o séc. XIII. Uma das 

primeiras representações é uma escultura encontrada em um 

sarcófago romano que data do séc. IV. Nela os magos, representados 

em três (supostos pelo número de oferendas citadas no evangelho de 

Mateus) entregam os presentes ao menino, que está sentado no colo 

da mãe. Três cavalos que serviram de transporte até o local os 

acompanham. O primeiro dos magos aponta para a estrela, localizada 

acima da cabeça de Maria, que funciona também como uma espécie 

de aura/coroa. 

 Mas será a partir do séc. XIII que a natividade se torna uma representação serial, na medida em que traduzia os ideais dos movimentos 

dominicanos e franciscanos na interpretação da vida de Cristo e Maria. A simplicidade do cenário, a integração da vida religiosa à natureza, a 

humildade de Maria e a caridade dos reis magos estavam potencialmente reunidas em uma só representação. No entanto, franciscanos e dominicanos 

não se limitam a reproduzir o cenário descrito nos Evangelhos de Lucas e Mateus, que localizam o nascimento de Cristo em uma hospedaria ou 

casa51, mas recriam o dia do nascimento introduzindo novos elementos como a cena ao ar livre, o curral e os animais.  

                                                
51 “Envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura, por não haver lugar na sala dos hóspedes” (LUCAS, Evangelho, 2010, p. 697). Em Mateus: “Ao entrar na casa, viram 
o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram” (MATEUS, Evangelho, 2010, p. 661). 



231 

 

Apesar das tentativas do Papa em domesticar a representação da natividade franciscana, ela escapa ao controle da Igreja ganhando a afeição 

do público. Um processo que não se dá bruscamente. Os artistas não retiraram Maria do trono _ que surge como um elemento estranho no cenário 

rural. Na série: vemos o Mosaico Bizantino em Santa Maria de Trastevere, Roma. Nele dialogam dois espaços: o natural e o castelo. Maria senta-

se em um trono em frente a uma construção e recebe os magos. Na imagem seguinte, Giotto usa um pequeno curral no lugar do trono, criando 

também uma inédita representação para a Estrela de Belém, na forma de um cometa52 _ na imagem de 1305. Por fim, uma imagem de Jean Fouquet 

que ilustra o “Livro das Horas” de Etienne, de 1460, representa Carlos VII, seu mecenas, no lugar de um dos reis magos.  

A caridade dos reis magos é 

tópica cara aos franciscanos, pois 

que incentiva a doação 

desinteressada aos necessitados. 

A presença de um rei que se curva 

e doa a uma criança pobre 

subverte as hierarquias sociais e 

religiosas até então vigentes.  

                                                
52 “Giotto parece ter sido o primeiro artista a dar à Estrela de Belém uma forma baseada num fenômeno astrológico, nomeadamente um cometa. Foi sugerido em algumas 

ocasiões que se inspirou no cometa Halley, que passou nos céus perto da Itália em 1301, mas tal é improvável” (WOLF, 2007, p. 7). 
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 No séc. XV e XVI, Maria desce definitivamente do trono e toca o solo pela primeira vez53. Reclina-se em direção a seu filho na manjedoura 

de feno. Humaniza-se atendendo o ideal de humildade, generosidade e bondade. Torna-

se menos “Virgem” e mais “Maria”. Como bem observa o historiador Jacques 

Dalarunxxii, “os mendicantes, sobretudo franciscanos, tomam a dianteira. É virada para 

a Virgem que a mística medieval levanta voo: piedade filial, mais do que nunca. Menos 

crispação sobre a virgindade: a mulher triunfa como mãe”54. O frade dominicano e pintor 

Fra Angélico dá forma a esse movimento na imagem da natividade pintada na cela 5 do 

Convento de São Marco em Florença (1438-1443). O menino está no centro, protegido 

pelo feno do curral, que ocupa o segundo plano, onde estão o burro e o boi. No telhado, 

anjos alados observam. Ao redor, Maria e José humildemente agacham-se e oram 

observando a criança, que tem o corpo voltado para a mãe. Acompanham-nos São Pedro 

e Santa Catarina de Alexandria. À volta da cabeça dos personagens vê-se uma aura 

dourada _ que confirmam a sobrenaturalidade. O cenário simples se destaca e revela a 

habilidade do pintor na representação da perspectiva. O historiador de arte Gombrich 

enfatiza essa conciliação entre intenção religiosa e domínio técnico em Fra Angélico. 

Para ele, “(...) a obra é tanto mais comovente em virtude de sua humildade, que é de um 

                                                
53 “A Virgem, pela primeira vez, está em contato com o solo. Os exemplos da Virgem sentada, ajoelhada, ou deitada são tão numerosos que constituem uma inovação 

incomum”. (...) Os teólogos haviam afirmado que a raiz da “humilitas” era o “húmus” (MEISS, 1988, p. 174).  

54 DALARUN, In: DUBY; PERROT, p. 55, vol. 2, 1990. 
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grande artista que deliberadamente renunciou a qualquer exibição de modernidade, apesar da profunda compreensão dos problemas que 

Brunelleschi e Masaccioxxiii haviam introduzido na arte”55.  

 

Já a Maria56 de Piero de La Francesca, de 1470, não possui aura. Está 

igualmente agachada no chão e une as mãos em sinal de fé diante do filho protegido 

por parte do pano azul-profundo do vestido da mãe. Os anjos descem à terra como 

jovens comuns. Em coro cantam e tocam em homenagem ao menino. O curral, que 

servia de trono a Maria, está distante pela ilusão da perspectiva e descentralizado. 

A sua frente os três reis magos conversam de forma descontraída.  

Sem a estrela de Belém no céu, sem aura na cabeça ou qualquer outro sinal 

da sobre-humanidade de Maria, do menino Jesus e dos anjos, o artista dá forma a 

uma cena simples mas extremamente ousada nas apostas incomuns na 

representação do tema. A imagem rompe o equilíbrio entre a humanidade e a 

sobrenaturalidade que caracterizava até então a mentalidade cristã ao privilegiar o 

comum, o banal, o humano.  

                                                
55 GOMBRICH, 2008, p. 252. 

56 Obra atualmente na National Gallery, Londres (124 x 122,6 cm).  
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Mesmo um elemento que parece permanecer 

fixo _ a luxuosa veste de Maria _ sofre 

concessões. Especialmente em uma parte do 

corpo ligada a humildade: os pés descalços. 

Durante o período da Virgem Imperatriz, no séc. 

XII e princípio do XIII, ela é representada com 

sapatos azuis ou vermelhos. No final do séc. 

XIII aparece de pés descalços ou com uma 

sandália de couro, como as usadas pelos 

franciscanos, dominicanos e posteriormente pelas 

carmelitas57. Nesta série vemos a Virgem de Cimabue e de um artista bizantino (Théofanes, 1546, e Frederico Barocci58, 1597).  

 A flexibilização e mesmo alteração dos elementos que compunham inicialmente a identidade/estereótipo de Maria (manto azul, trono, aura, 

a presença do menino Jesus, dos anjos e a altivez) são sintomas da familiaridade de sua imagem entre os fiéis que aprendem a identificá-la em 

posições e imagens distintas 

  

                                                
57 “A Virgem está representada com os pés desnudos. Portanto, estes trabalhos aludem a pobreza e a humildade da Virgem, a maior virtude franciscana” (MEISS, 1988, p. 

165).  

58 Atualmente no Museu do Prado, Madrid.  
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2.4 MARIA NEGRA 

 

 Dentre os elementos que compõem o estereótipo de Maria, a cor de pele e sua etnicidade é aquele de maior silenciamento. A imagem na 

Catacumba de “Petrus e Marcellianus” em Roma no séc. III; o ícone milagroso de Vladmir do séc. XII, proveniente de Constantinopla; a imagem 

da Virgem polonesa que se encontra no convento de Jasna Gora, do séc. XIV, ou ainda a Virgem de Czestochowa, descoberta supostamente por 

Santa Helena em Nazaré são alguns exemplos das primeiras virgens representadas com a pele morena e escura.  

   No entanto, os clérigos da Igreja 

reagem com silêncio à negritude da Virgem. 

Ao ser questionados, respondem que a 

tonalidade da imagem “(...) se deve à fumaça 

de incontáveis círios, à vetustez da madeira de 

carvalho ou de nogueira ao contato com 

pólvora”59.  

 Tida como falha física e técnica por 

parte dos integrantes da Igreja, sua cor encobre 

a autoria das imagens para além da encomenda 

institucional. O que se torna ainda mais 

                                                
59 BOYER, 2000, p. 34.  
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frequente na composiçao das esculturas a partir do séc. XVII nas Américas. Em número superior do que as pinturas e suas despendiosas telas e 

tintas, as esculturas pareciam ser o meio propício para os devotos pobres. Esculpidas em pequenas dimensões as imagens das Virgens Negras 

poderiam ser fruto de aproximações estéticas com o universo e etnia dos artistas.  

Não sem razão os supostos descobridores dessas imagens americanas são índios e negros. Como a escultura da Caridade do Cobre de Cuba 

ou Nossa Senhora Aparecida no Brasil. A imagem cubana é descoberta por dois índios e um pequeno 

escravo negro em 1608. Segundo a lenda, Juan e Rodrigo de Joyos e o jovem Juan Moreno sairam em 

busca de sal nas salinas naturais da Baía de Nipe e foram surpreendidos por uma forte tormenta. 

Perceberam algo boiando e ao se aproximar com o barco viram a 

pequena imagem (que possui 16 centimetros de altura). Junto a ela 

a inscrição “Eu sou a virgem da caridade”. A imagem é dedicada a 

Santiago, St. James, espanhol que patrocinava as minas de cobre 

espanholas na cidade de El Cobre, a 20 quilômetros da cidade de 

Santiago de Cuba, que tinha como mão-de-obra negros e índios 

feitos escravos durante a colonização das Américas. 

A história repete-se no Brasil em outubro de 1717, quando três pescadores, João Alves, Domingos 

Garcia e Felipe Pedroso, mamelucos da Vila de Guaratinguetá, são convocados a levar peixes ao recém-

nomeado governador das capitanias de SP e Minas, Pedro de Almeida Portugal, que desembarcou no Brasil 

com a missão de restituir a ordem entre os mineiros/escravos para garantir recursos da exploração da 

mineração à Coroa. Coincidentemente (ou não), a “aparição” dá-se em sua chegada.  
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Na narrativa dessa descoberta, conta-se que os três escravos navegavam em uma pequena embarcação nas águas do Rio Paraíba quando 

durante as tentativas de uma pesca frustrada foram supreendidos com a cabeça da pequena estátua negra e, na sequência, com o corpo na rede. 

Após recolher a santa, fizeram uma abundante pesca de peixe _ como em um milagre.  

A imagem de terracota de 39 cm e 4,5 kg foi feita com argila da região de Santana do Paraíba, segundo um perito do Museu de Artes de 

São Paulo, Pedro de Oliveira Neto, que levantou a hitótese de a imagem ter sido realizada por um escultor, discípulo dos monges beneditinos Frei 

Agostinho da Piedade e Agostinho de Jesus. Levanta-se igualmente um conjunto de suposições para o fato de estar no rio, dentre elas a de que uma 

família que transportava um oratório, que se teria quebrando no transporte deixando a santa afundar nas águas. Acredita-se também que pode ter 

sido levada e jogada nas águas por missionários, bandeirantes, franciscanos, comerciantes. Ou mesmo ser parte de alguma promessa de um escravo 

negro que associou sincreticamente a imagem católica aos orixás ligados a água, o que leva a supor que tenha lançado a imagem para alcançar 

alguma promessa. Hipóteses superficialmente investigadas, que reforçam uma suposta origem sobrenatural para a imagem _ sentimento importante 

no ato devocional.  

Pois, se a Virgem Negra não parece ser fruto de uma encomenda oficial, ela, no entanto, serve como meio de comunicação com um grupo 

social que nesse momento era alvo da evangelização. Numa curiosa espiral de intenções e usos, essas imagens passam pela adoção e acolhimento 

afetivo das comunidades locais, mas igualmente pelas apropriações da Igreja Romana (cujo objetivo era evangelizar os Novos Mundos) e de grupos 

com interesses políticos e econômicos na região. Nesse sentido a Igreja não nega a existência dessas Virgens Negras, Mestiças e Pardas que 

aparecem no Brasil (Aparecida, 1717), Cuba (Caridade do Cobre, 1612), México (Guadalupe, 1531), Colômbia (Chiquinquirá, 1560). Ao contrário, 

a Igreja incentiva e se apropria dessa devoção _ sem reafirmar contudo sua cor.  
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Imagens que preservam, ainda hoje, os indícios dessas adições e 

relações entre o popular, o afetivo, o racial, o religioso e o 

político. A singela escultura negra de madeira de Nossa Senhora 

Aparecida ganha da Princesa Isabel em 1888 uma coroa de ouro 

cravejada de diamentes e rubis e um manto azul-marinho 

luxuosamente bordado, como agradecimento a uma promessa 

alcançada _ revelando que os interesses políticos e mesmo 

econômicos de determinados atores podem ter sido atravessados 

por um legítimo sentimento de fé e afeição a essas imagens. 

Aparecida foi também visitada pelo príncipe regente do Brasil 

Dom Pedro I em abril de 1822. Meses antes da independência do país, momento em que sofria um conjunto de pressões externas e especialmente 

internas. A população de maioria negra, mulata, índia e mestiça passa a ser temida pelos dirigentes brancos, por uma suposta rebelião. A visita de 

Dom Pedro ao santuário da imagem _ que tanto cativava os brasileiros _ poderia ser não só um ato de fé, mas uma política de aproximação com 

uma população que se apoderava e que era preciso controlar.  
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 A fama da pequena imagem expandiu-se e circulou intensamente entre viajantes e boateiros no país. A casa do pescador Filipe Pedroso, 

na Paraíba, onde foi colocada a escultura aos poucos ficou pequena para a quantidade de fiéis vindos de 

todas as partes do país para vê-la e para junto dela orar. É então levada pelo vigário de Guaratinguetá 

para a capela construída para ela _ espaço que não tarda a limitar sua capacidade de receber um número 

crescente de fiéis e romeiros. O crescimento do santuário acompanha o crescimento de sua devoção 

popular. Mais tarde é transferida para a Basílica construída em sua homenagem, de Nossa Senhora 

Aparecida (1980), que fica no Estado de São Paulo, a segunda maior do mundo com 23 mil metros 

quadrados, menor apenas que a Basílica de São Pedro no Vaticano. Recebe ainda hoje mais de 10 

milhões de fiéis por ano.  

 A Maria Negra nas Américas é sobretudo a prova da capacidade dessa imagem de adquirir mil formas e atender a distintos propósitos 

sociais60. Nessa direçao, “(...) as várias invocações e representações da imagem de Nossa Senhora demonstram a multiplicidade de realidades que 

esse símbolo pode incorporar. Talvez seja exatamente aí que resida a sua força: ao ser única e ao poder tomar diferentes representações”61. O que 

não significa que sua mutabilidade tenha sido passível de adaptar-se a todas as demandas sociais, como veremos a seguir.  

  

                                                
60 Nas palavras da pesquisadora Juliana Beatriz de Souza, se existia a “anterioridade das virgens negras na Europa, de que a virgem negra de Czestochowa é um exemplo_ tal 

fenômeno da velha cristandade parece ter ganho nova conotação na América Ibérica” (SOUZA, 2001, p. 5) 

61 Ibid., p. 9. 
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2.5 PEDAGOGIAS DA MORAL E DO PRAZER  

 

A capacidade de essa imagem única e multifacetada de Maria incorporar e responder aos dramas e aflições individuais e de grupos parecia 

encontrar um entrave para as mulheres casadas. Se Maria era o modelo moral, como responder às aflições das mulheres comuns que se uniam ao 

marido mas perdiam a virgindade ao ter filhos? Irão elas ao Inferno? Os intensos pedidos de aconselhamentos de mulheres aos clérigos da época 

podem dar a dimensão desse desconsolo ante a imagem de Maria. O bispo francês Hidelberto responde frequentemente a cartas das solteiras Muriel, 

Inês, Constança sugerindo, sempre, que conservassem a virgindade. Para Atalisa62, uma jovem que já havia decidido recolher-se em um convento, 

Hidelberto parabeniza-a, afirmando ter “(...) escolhido uma posteridade eterna em vez dos laços do casamento mortal”. Para ele “(...) não há 

salvação, senão pela porta pequena”63. Outras mulheres, como Ida, a Condessa de Bolonha, resolvem defender a conciliação de uma vida santa 

com a de esposa e mãe em cartas endereçadas ao arcebispo Anselmo de Cantuária. Quando viúva, no entanto, patrocina a fundação de vários 

mosteiros dedicados à reclusão das virgens.  

Catalina Suárez de Figueiroa, esposa do poeta espanhol Marquês de Santillana, encomenda ao pintor Jorge Inglês a representação de sua 

vida em devoção à santa. No retábulo ela se ajoelha; reza; separada do seu marido por uma escultura da Virgem mãe. Não só ela, mas outras 

                                                
62 “Mais do que a hagiografia, as cartas de direção espiritual são a expressão da pastoral. Hidelberto de Lavardin dirige sete a Adélia de Blois (1137) filha de Guilhermo, o 

Conquistador” (DALARUN. In: DUBY; PERROT, 1990, vol. 2, p. 46).  

63 A ideia de que “a perda do selo virginal não tem apelo, tanto física como moralmente” DALARUN. In: DUBY; PERROT. História das Mulheres, p. 47, vol. 2, 1990. 
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mulheres de comerciantes locais darão impulso a uma nova função e 

suporte da imagem mariana: as imagens de devoção privada. Pinturas e 

esculturas que abdicam da monumentalidade da representação de Maria e 

passam a priorizar sentimentos “(...) familiares, laços emocionais entre mãe 

e filho, o esposo e a esposa. Refletiam valores burgueses emergentes”64. 

Personagens que se esforçavam para encontrar um encaixe moral na 

religião católica.  

Os deveres conjugais e o estatuto moral das mulheres casadas 

tornam-se um problema social desde o séc. XIII. Para resolvê-lo, os 

clérigos e os artistas passam a recorrer a imagens de outras 

mulheres/esposas65 exemplares que serviriam de suporte e complemento à 

imagem de Maria _ impedida de encarnar-se na direção da sexualidade sob 

o risco de perder a santidade.  

O que não se tornou entrave à propagação de uma pedagogia de 

moral familiar, especialmente defendida pelos clérigos. O que se somava a 

duas obras que influenciariam a construção de tais argumentos. A do grego 

                                                
64 MEISS, 1988, p. 81. 

65 Segundo a historiadora do medievo Silvana Vecchio “o século XIII revelou uma predileção especial por Sara, casada com Tobias, personagem menor da história sagrada, até 
aquele momento quase ignorada” (VECCHIO, 1990, p. 143). Tal predileção, no entanto, não traduziu-se em imagens. Há poucas pinturas dedicadas à Sara. 
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Aristóteles, na obra “A Política”, em que trata da sociedade paterna e conjugal _ tomando a família o fundamento do Estado e da ordem das funções 

na cidade. E Santo Agostinho, em “Confissões”, quando exalta sua mãe como esposa, usando a descrição de seu comportamento como um exemplo 

pedagógico do comportamento esperado para as mulheres.  

 Tal construção moral da boa esposa não só atua sobre a estrutura dos sentimentos como gradativamente irá conformar toda a ordem social 

_ do lar ao Estado. Uma moral que consistia em primeiro lugar em Honrar os Sogros. O que implicava o controle dos sentimentos e a manifestação 

de respeito e amabilidade para com os pais do marido. O clérigo franciscano Gilberto de Tournai recomendava a expressão de gestos e palavras 

respeitosas da mulher para com os sogros. Mais do que mera educação dos sentimentos, a pedagogia funcionava socialmente como assimilação de 

vínculos para além da família biológica, instituídos pelo casamento. Um dos clérigos, Tiago Varazze, inclusive retoma a etimologia da palavra 

sogro nesse sentido: associar, sociar.  

Em uma passagem, Santo Agostinho narra a relação de sua mãe com a sogra: “(...) a princípio a sogra irritava-se contra ela, por causa de 

uns mexericos de escravas malévolas. De tal forma que minha mãe a conquistou com afabilidades, com paciência e mansidão inalteráveis, que a 

própria sogra espontaneamente denunciou ao filho as línguas intrigantes das escravas perturbadoras da paz doméstica (...) Quando podia, mostrava-

se conciliadora entre as almas discordes”66.  

                                                
66 AGOSTINHO, 2010, p. 131.  
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A mulher casada passa a ser importante mediadora social, ampliando os laços afetivos e redefinindo a compreensão que se tinha até então 

da ideia de família. O que produziu em médio prazo efeitos políticos e econômicos importantes na ordem social. O mais imediato será a promoção 

da gradativa pacificação e concórdia social através da ampliação dos núcleos familiares ao dulcificar os ânimos e suavizar conflitos econômicos e 

políticos. Uma pacificação dupla, segundo a historiadora italiana Silvana Vecchio67: com o esposo, subordinando-se a ele, e a com a família 

estendida.  

Uma reorganização que implicava uma segunda responsabilidade feminina: cuidar os filhos e controlar 

os criados. O que na prática significava desonerar o homem de um conjunto de tarefas domésticas para que ele 

pudesse dedicar-se ao trabalho e a questões públicas. Tal modelo de administração social irá definir as posições 

da mulher e do homem na ordem societária _ especialmente a econômica.  

Tais responsabilidades privadas delegadas socialmente à mulher não concedem todavia sua supremacia 

nesse domínio. Em Da Economia e Política; Aristóteles lança os fundamentos dessa hierarquia privada: “A 

autoridade doméstica é uma monarquia pois toda a família é governada por um só; a autoridade civil ou política 

é aquela que governa homens livres e iguais”68. Uma tópica comum no período dá forma a tal hierarquia 

doméstica. Como podemos observar na miniatura de um Livro das Horas, séc. XV, na Biblioteca de Madrid69. 

Nele uma mulher cuida do filho velado por anjos em primeiro plano. Ao fundo, uma cama é a ligação 

                                                
67 VECCHIO, In: PERROT; DUBY, vol. 2, 1990.  

68 ARISTÓTELES, 2010, p. 17. 

69 Livro de Horas, Biblioteca Nacional de Madrid. VECCHIO, In: PERROT; DUBY, vol. 2, p. 143, 1990.  
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matrimonial entre a mulher e o homem da cena _ que estão distantes e alheios um ao outro. Ele acende a lareira, significando poder e controle 

sobre o espaço doméstico; enquanto ela observa os primeiros passos do filho.  

O cuidado da mulher com os filhos não foi tema pacífico entre os clérigos. Tomás de Aquino, 

fundamentando-se em Aristóteles, defendia que é o pai o responsável pela educação intelectual dos filhos. 

Afirmava que para a mulher o amor ao filho é mais carnal, exemplificando essa relação na gestação e 

amamentação, enquanto o amor do pai seria mais espiritual, elevado e livre de pecados.  

Ainda que a educação não fosse tema unânime, a vigília parecia ser ponto pacífico. É a mãe que 

olha o filho para que mal nenhum aconteça. Na imagem do “Nascimento de Santo Estevão”70, séc. XV, de 

autoria desconhecida, o bebê na manjedoura está ao lado de uma criada que se descuida e dorme. Enquanto 

na extrema esquerda vemos o Diabo voando com a criança nos braços. Um alerta moral para as mães, que 

não deveriam descuidar-se das crianças ou mesmo delegá-las às criadas. Ambos (a criadagem e os filhos) 

deviam receber sua constante atenção sob pena do Diabo entrar na casa.  

 Uma pedagogia que responsabilizava a mulher pela governança incansável da casa. O que significa 

que todas as tarefas, das menores às maiores, são da sua alçada: cozinhar, limpar, tecer, ocupar-se dos 

animais entre outra infinidade de questões diárias. Uma gestora, sem autonomia. Já que os recursos 

financeiros continuam na mão do marido, que dessa forma controla os gastos e a gestão da mulher. Essa 

                                                
70 Atualmente no Museu de Arte da Catalunha (Barcelona). In: VECCHIO, In: PERROT; DUBY, vol. 2, 1990, p. 162. 
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relação financeira da esfera privada é identificada por Aristóteles como componente central para a manutenção dessa divisão social: “A mulher 

não tem autonomia financeira na casa, o marido continua a ser o senhor”71.  

 Forja-se no estabelecimento dessas funções tidas como de mulher um curioso paralelo entre a instituição do casamento e a ordem religiosa. 

A boa esposa é uma boa cristã. Nas palavras do clérigo Gilberto de Tournai: “A mulher que assumiu todos os deveres de esposa e dona de casa é 

seguramente irrepreensível, mesmo aos olhos do juízo supremo”72. Tiago de Varezza também é defensor desse duplo juízo: religioso e social. Onde 

a reputação social coincidiria com a salvação eterna. Aconselhava-

se à mulher que, para se salvar, deveria submeter-se a um conjunto 

de comportamentos, responsabilidades e sentimentos na ordem 

privada/pública. Não sem razão a cerimônia do casamento é 

fundamentalmente uma cerimônia pública, que tem a função de 

publicitar a iniciação da mulher e do homem no mundo adulto. 

Sendo esse passo uma espécie de “visto” de entrada no arranjo social 

baseado em uma aliança e um acordo tácito do controle dos 

sentimentos. Como podemos ver na miniatura do cortejo nupcial de 

Segismundo I73.  

                                                
71 ARISTÓTELES, 2010, p. 17.  

72 VECCHIO (apud PERROT; DUBY, vol. 2, 1990, p. 149).  

73 Imagem que integra a obra “Crônica de Ulrico de Rinchental, 1429. Praga, Biblioteca Nacional. In: VECCHIO, In: PERROT; DUBY, vol. 2, 1990, p. 146. 
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A terceira função social da esposa seria amar o marido e respeitá-lo. O que implicava um delicado tema para os clérigos, que se esforçaram 

em distinguir o que seria um amor aceitável e não. Gilberto de Tournai definiu o que chamou de amor carnal, condenável, de outro que denominou 

de amor verdadeiro, sereno, honesto e pacificador74. Um sentimento baseado sobretudo em uma hierarquia fundadora: a Eva nascida da costela de 

Adão. O cuidado de Tournai em definir a hierarquia dos sexos e combater a paixão dentro do casamento é tema recorrente entre os clérigos. A 

recomendação desse amor racionalizado, desapaixonado, seria também uma forma de ter o controle sobre os sentimentos, o que supostamente 

facilitaria ao homem não se deixar subordinar às vontades da mulher no mando da vida privada e pública. 

 São Jerônimo comparava o amor excessivo pela mulher ao adultério: “Aquele que se mostra dissoluto com sua mulher é adúltero e peca”75. 

Os religiosos se preocupavam até com as posições sexuais, alertando que “(...) cometem excesso os esposos quando a mulher é conhecida pela 

frente ou por trás, estando de pé, ou, sentados, é abordada de lado, ou ainda quando a mulher se coloca sobre o marido” 76, escrevia um bretão da 

ordem franciscana em sua Summa Benedicti.  

Os clérigos Gil de Roma, Filipe de Navarra e Vicente de Beauvair defendiam também um amor sem afeto, sem ciúme ou passionalidade. 

A ponto de São Tomás de Aquino afirmar que o casamento deveria ser uma amizade. Uma união que deveria ser sobretudo um regime ordenado, 

uma associação, baseada nos pressupostos aristotélicos: o homem governa; a mulher obedece. Tal suposta coerência do projeto da boa esposa 

                                                
74 VECCHIO (apud PERROT; DUBY, vol. 2, 1990, p. 149). 

75 JERONIMO, IN: BRÂNTOME, 1968, p. 37.  

76 BRÂNTOME, 1968, p. 142. 
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funciona “bem” no plano das ideias, valendo mais ao aconselhado do que ao conselheiro. O próprio Aristóteles foi vítima de uma paixão pela 

jovem Phyllis, sendo humilhado e subordinando-se a sua vontade77.  

Prova de que o controle dos sentimentos não é tarefa fácil no processo social, mesmo para aqueles que idealizam as normas de 

comportamento. E, certamente, não foi tarefa fácil para esposas e maridos. É o que registrou o nobre aventureiro Pierre Brântome, que em 1584 se 

afasta da corte francesa de Valois e de um conjunto de atividades (como a de guerreiro em batalhas), após uma queda de cavalo. Momento em que 

se dedica a relembrar e escrever as anedotas picantes dos integrantes da corte (inclusive as suas)78, coloridos em certa medida pelo intuito de 

entreter79. No livro chamado “Les Dames Galantes”, ele revela que muitas mulheres percebiam o casamento como uma licença de liberdade 

sexual, ao contrário do desejo dos clérigos: “Contaram-me que uma jovem, muito bela e distinta, ao ser solicitada por seu namorado, respondeu-

lhe: ‘Esperai só até que eu me case e vereis como, uma vez atrás desta cortina honrada do matrimônio, que tudo cobre, faremos das nossas até a 

saciedade”80. Em outra anedota, Brântome conta a história de um homem que, cortejando uma mulher casada, espiona o casal e testemunha uma 

relação sexual entre o marido e a mulher.  

 

 

                                                
77 Episódio que motivará uma série de imagens de Phyllis sendo levada de quatro por Aristóteles como tratei mais detidamente no Capítulo 1 (p. 47-52).  

78 Mais do que um observador dos casos amorosos da corte francesa de Valois do sec. XVI; ele próprio envolveu-se com as damas mais importantes, dentre elas a própria 

rainha Margarida de Valois e sua mãe Catarina de Médici. 

79 “Obedecendo à minha fantasia, escreverei como bem me aprouver” (BRÂNTOME, 1968, p. 135).  

80 Ibid., p. 66.  
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Um honrado “gentil-homem” contou-me que se apaixonou uma vez por uma bela senhora, mas um amigo lhe disse que era tempo perdido, alegando 

que ela amava demasiadamente o marido. Ele decide espionar o casal através de um orifício que dava diretamente ao leito; e tão bem o fez que 

estando o marido e mulher deitados juntos, ele pode ver as maiores lubricidades, luxúrias, posturas indecentes e monstruosas e ardor demonstrado 

de maneira ainda mais extrema pela mulher que pelo marido81. 

 

 O próprio narrador censura a combinação entre o casamento e o prazer sexual: “Puteando com suas 

esposas, como se estas fossem concubinas, esquecem-se que o casamento foi estabelecido para a procriação 

e não para a desordem e a luxúria”82. Ainda que esse controle lhe parecesse na prática vão. Remontando um 

diálogo entre o imperador Commodus de Roma e sua mulher, Domicia Calvilla, quando ela reclamava do 

prazer que ele oferecia apenas às amantes, ele responde: “Suportai, minha mulher, que com outras eu afogue 

meus desejos, pois o nome de esposa é nome de dignidade e de honra e não de prazer e luxúria”. Brântome 

diz não saber a reação da esposa a esse argumento do marido, mas ele curiosamente supõe: “Não é difícil 

imaginar que ela lhe tenha contestado, falando pela maioria das mulheres casadas: ‘para o Diabo com esta 

honra. Viva o prazer. Passamos muito melhor com este do que com aquela’.”83  

Há muitos indícios que o controle dos sentimentos e dos desejos parece não ter sido internalizado 

pacificamente pelas mulheres. Um aprendizado forjado inicialmente pela vigília alheia. Nas imagens as mulheres casadas estão sempre 

                                                
81 Ibid., p. 33, 34. 

82 Ibid., p. 39.  

83 Ibid.  
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acompanhadas por outras mulheres e por homens. A série que as ilustra em jardins murados nos dão a medida desse espaço público delimitado84. 

Dessa margem aparentemente estreita de manobra oferecida as mulheres sob o olhar dos outros. “Aparente” porque as mulheres usaram muitos 

artifícios para escapar a tal vigília. Como ironiza Brântome: “Muitos maridos se enganam com tais guardiões, a quem entregam a honra de suas 

esposas, pois são muito fáceis de convencer e subornar”85. Mesmo a curiosa engenharia dos cintos de castidade foi burlada pelas mulheres: “(...) 

que se aproveitaram dos bons serviços de um serralheiro muito hábil. Conseguiu ele, enquanto o marido se achava no campo, forjar uma falsa 

chave com a qual a dama abria e fechava a toda hora e quando bem desejasse. Foi o hábil serralheiro o primeiro que tudo provou”86.  

A fidelidade da esposa parecia ser a mais penosa educação do casamento. Funcionava como garantia da paternidade e da distribuição do 

patrimônio para os filhos tidos como legítimos. Tal prole contribuía para acumulação do capital dentro de um núcleo familiar e de grupos 

relativamente restritosxxiv.  

A conduta de manter um único parceiro sexual transcendia, no entanto, a ordem econômica, atingindo em cheio o mais sensível sentimento 

social: a vergonha, o escárnio e a humilhação pública. Vale destacar que a reputação social do homem e sua virilidade87 sempre foram pontos 

delicados na ordem social dos sexos. Essa parecia ser a preocupação central e não tanto a traição. Havia, especialmente na corte, tolerância com a 

traição feminina, desde que a mulher fosse discreta e mantivesse as aparências. Segundo o sociólogo Norbert Elias, “(...) o matrimônio aristocrático 

de corte não tinha como propósito o que na sociedade burguesa chamamos de uma vida familiar”. O que estava em jogo era o aumento da reputação 

                                                
84 Imagem que integra o artigo: CASAGRANDE, Carla. A mulher sob custódia. In: DUBY, Georges, e Michelle PERROT. História das Mulheres, vol. 2.. Porto: 

Afrontamento, 1990, p. 120.  

85 Ibid., p. 94.  

86 BRÂNTOME, 1968, p. 90.  

87 Para aprofundar o tema aconselho a leitura da coleção: História da Virilidade sob direção de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello (2013).  
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e do prestígio do marido junto a sociedade de corte. Tanto que a moradia do casal dividia os quartos no que se chamava appartements privés. A 

dinâmica da casa elucidava assim a dinâmica social. Quartos separados e um grande salão de visitas, “(...) o centro de gravidade de suas existências”. 

O controle social na corte era sobretudo um controle das aparências: “De resto, eles podiam se amar ou não, ser fiéis ou não”, sua relação podendo 

ser tão desprovida de contato pessoal quanto permitisse a obrigação de representar conjuntamente”88. O historiador descreve um episódio em que 

o marido deixa um recado à criada para lembrar a esposa de suas obrigações públicas: “Diga a ela que teremos oito dias de luto por Mme. de 

Saucourt, e que ela deve visitar minha mãe que está doente. Vou para Versailles. Estarei de volta amanhã ou depois de amanhã”89.  

 Pierre Brântome conta também uma anedota sobre um “rei” que ao descobrir a traição de sua mulher afirmou que “(...) ‘certamente, se eu 

não fosse quem sou, logo ter-me-ia livrado dela, mas não quero dar o mau exemplo’, como querendo dizer que não importava aos grandes que eles 

sejam cornos, mas, sim que divulguem o fato”90. Uma postura que não se restringia ao suposto rei, mas era prática tacitamente adotada pelos casais 

nas cortes europeias. Um provérbio latino que circulava no período desvela a vivacidade desse acordo velado entre o casal diz: “Si non caste, tamen 

caute” (se não de maneira casta, ao menos discretamente)”. É o que confirma o testemunho de Brântome: “Quantos escândalos e inconvenientes 

vi, em minha vida, por causa da indiscrição de damas e de seus amantes! Pois, aos maridos, pouco importa tais atos, à condição que se realizassem 

‘sotto coperte’ (de maneira encoberta)”91.  

                                                
88 ELIAS, 2001, p. 73. 

89 Ibid., p. 72.  

90 BRÂNTOME, 1968, p. 79.  

91 Ibid., p. 83.  
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Um acordo, vale dizer, não compactuado por alguns clérigos da Igreja. Santo Agostinho defendia a fidelidade (e recíproca), julgando “(...) 

ser absurdo que um marido exija castidade à mulher, estando ele próprio mergulhado no lodaçal da luxúria”. Ainda que mais adiante, em suas 

“Confissões”, elogie a paciência de sua mãe com as traições do pai _ como um ato cristão em prol da harmonia do lar: “Sofria-lhe também as 

infidelidades matrimoniais com tanta paciência, que nunca teve discórdias com o marido”92. O clérigo Gilberto de Tournai igualmente afirmava 

que a mulher guarda a fidelidade melhor que o marido. Uma obrigação que se tornava inquestionável para a mulher e tolerável para o marido.  

A fidelidade a um marido que elas não tiveram o direito social de eleger e do qual não podem desvencilhar-se parece ter sido _ dentre as 

funções da mulher no casamento e na ordem social _ a que encontrou maior resistência entre as mulheres. O livro de Brântome é especialmente 

dedicado a testemunhar essas transgressões: “Como foram as mulheres que fundaram a instituição dos cornudos, eu quis introduzir este discurso 

num livro”. Antecipando que a traição feminina não era fenômeno isolado. O número “(...) é tão grande e variado que não conheço sargento de 

batalha capaz de pô-lo em conta e ordem”93. Um desvio sexual alimentado e mediado, em grande medida, por imagens.  

Clandestinamente elas eram consumidoras e mesmo produtoras de imagens eróticas. Brântome relata que uma grega chamada “Elefantis” 

fez e compôs as tais figuras, e outras ainda piores _ as quais eram estudadas, como se fossem matéria de um livro muito sério, pelas grandes damas 

e princesas da época, que assim se iniciavam no putanismo”94. Em um contexto em que falar de sexo era um tabu, o aprendizado do prazer via 

imagens ganhava adeptas clandestinas. Atuavam no contrapeso das imagens religiosas, inaugurando uma forma de pedagogia sexual, erótica e 

                                                
92 AGOSTINHO, 2010, p. 131.  

93 BRÂNTOME, 1968, p. 15.  

94Ibid., p. 34.  
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pornográfica que concorria veladamente com a pedagogia da boa esposa. Imagens que tornavam o corpo uma zona de experimentação, literalmente 

ensinando as mulheres e os homens a manipulá-lo para obter prazer.  

A imitação dessas imagens parecia mobilizar a curiosidade sexual feminina, como relata Brântome recordando-se de uma anedota: “Uma 

vez um gentilhomen, que tinha por amante uma certa dama, disse-lhe que seria capaz de cobri-la em seis diferentes posições”, a dama segundo 

conta aceita o desafio marcando o encontro em uma noite durante a ausência do marido. Nervoso, o amante “(...) não foi capaz de realizar uma só 

posição. Tão agastada e decepcionada ficou a nobre dama que lhe disse: ‘Se nada tendes a fazer em meu leito, retirai-vos dele, pois não é minha 

cama nenhum catre de estalagem, nem nenhuma hospedaria, passando a odiá-lo mais do que a peste’.”95 A anedota é reveladora não só de sua 

curiosidade em experimentar as posições sexuais divulgadas nas imagens, como indica o interesse sexual feminino para além da vontade de 

estabelecer um vínculo afetivo com o amante. Mulheres que buscavam também o prazer.  

 

 

  

                                                
95 BRÂNTOME, 1968, p. 18.  
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2.6 AS FIGURAS DE ARETINO 

 

Poucas imagens eróticas sobreviveram. As mais populares, 

conhecidas como “figuras de Aretino” foram recortadas e encontram-se 

no Museu Britânico96. São estes nove fragmentos censurados das 

famosas 16 imagens.  

Dentre as versões de sua confecção, a mais verossímil é aquela 

que atribui ao pintor italiano Giulio Romano, aluno de Rafael, sua 

criação. Atendendo ao pedido do duque Frederico II para pintar o Palazzo 

Te, nos arredores de Mântua (Itália), o pintor realiza as imagens eróticas 

na “Sala de Amore e Pisiche” (dedicada ao mito grego de Eros e Psique). 

A intenção de Frederico era transformar o local em um refúgio de 

diversão e prazer para ele e sua amante Isabella Boschetti. Uma “ilha 

feliz”, como popularmente era conhecida.  

                                                
96 As imagens originalmente realizadas pelo pintor Giulio Romano ganham sobrevida pública, nas mãos dos artistas Conde de Waldeck e Agostino Carraci. 
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Visitei o Palácio e a famosa sala em julho de 2013 para investigar algum indício que ligasse as imagens e a famosa série pornográfica. Ao 

chegar, tive a impressão de entrar em uma grande e animada festa ao ar livre, 

repleta de mulheres seminuas, homens, vinho, faunos e comida. Há música no 

aparente movimento frenético das mulheres e homens entre as mesas. Há ritmo 

também nas cores que graduam dos verdes do jardim e se misturam aos tons da 

pele das pessoas, emolduradas pelo dourado das colunas. Há no conjunto um 

pathos passional e luxuoso que parece ter como desculpa temática as cenas e os 

personagens mitológicos. 

 

 

Nos detalhes uma cena me chama a atenção. A imagem do casal Júpiter e Olímpia. 

Posicionada logo à frente da porta de entrada. Presenciamos o momento que antecede o ato 

sexual, naquela que é a mais explícita cena do conjunto. O desenho dos corpos 

monumentais, a posição das mãos e das pernas, os tecidos e a presença de uma pessoa 

escondida que observa o ato serão elementos recorrentes na série pornográfica que segue. 

Indício que parece confirmar ser o romano o autor das primeiras imagens. Ainda que apenas 

uma delas tenha sido exposta, há relatos de que antes de pintar a imagem no palácio o pintor 

tenha dado de presente alguns esboços a Marcantoni Raimondi, importante gravador italiano 

que se especializou em copiar, imprimir e vender imagens de outros artistas (o que lhe 
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rendeu um processo de Durer em 1506, de quem havia copiado mais de 70 imagens). Aparentemente faz o mesmo com as imagens de Giulio 

Romano, copiando-as em uma edição publicada em 1524 que continha os desenhos com as 16 posições eróticas. A obra circula por pouco tempo. 

O Papa Clemente VIIxxv não tarda a pedir a prisão de Raimondi e a destruição das cópias dos livros, intitulados de I Modi _ Os Modos, conhecido 

também por Os caminhos.  

Um amigo de Raimondi, logo se mobiliza para soltá-lo da prisão. Tratava-se de Pietro Aretino, uma espécie de celebridade local, um satirista 

que se autodenominava o “flagelo dos príncipes”. Filho da cortesã Marguerite de Bonci, costumava brincar que 

era “filho de uma cortesã com alma de um rei”. Figura influente do séc. XVI, Aretino usava suas cartas abertas 

como forma de “chantagem literária”xxvi contra os governantes e mesmo contra a Cúria. Enriquece-se 

rapidamente com os presentes recebidos por essas figuras proeminentes como forma de silenciá-lo.  

As ameaças em prol do seu amigo surtem efeito, e Marcantoni Raimondi é libertado. Momento em que 

Aretino pede para ter acesso às imagens que provocaram tanta comoção social: “Ao ver os desenhos originais 

eróticos Aretino diz que foi preenchido com a mesma inspiração que tinha sido sentida pelo artista original”xxvii. 

Resolve então escrever 16 sonetos acompanhando as imagens, que são republicadas em 1527 no livro intitulado 

“Sonetos Luxuriosos”97. Afrontando a censura da Igreja, o sátiro anuncia na epígrafe que sua inspiração toma 

como ponto de partida as imagens: “Diverti-me escrevendo os sonetos que podeis ver sob cada pintura. A 

indecente memória delas eu dedico a todos os hipócritas, pois não tenho paciência para as suas mesquinhas censuras, para o seu sujo costume de 

                                                
97 Disponível em <http://books.google.com/books?id=qvStDxEMOjAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true>. 

http://books.google.com/books?id=qvStDxEMOjAC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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dizer aos olhos que não podem ver o que mais os deleita”98. O livro por sua vez se torna ainda mais popular que o de Raimondi. Tanto que as 

imagens passam a ser conhecidas popularmente como as “figuras de Aretino”. Transformando-

se em uma espécie de Kama Sutra europeu (as imagens indianas não eram ainda conhecidas no 

Ocidente)xxviii.  

Para remontar os usos dessas imagens, especialmente entre as damas da corte, as anedotas 

de Brântome na obra “As Damas Galantes” são um vivo testemunho. Segundo o autor, “(...) um 

livreiro veneziano em Paris chamado Bernardo disse, (...) sob juramento, que em menos de um 

ano vendeu mais de cem exemplares do livro de Aretino a muitas pessoas, casadas e não casadas, 

inclusive mulheres, dentre as quais nomeou três da mais alta sociedade, entregando-lhes as 

encomendas às próprias mãos, muito bem encadernadas, com a promessa de nada dizer a 

ninguém”99. A obra se tornou um fetiche entre as mulheres da corte, e seu valor crescia à medida que as damas célebres se tornam “conhecidas” 

consumidoras delas, como revela ainda o testemunho do citado livreiro italiano em Paris: “Uma senhora perguntou uma vez se não possuía um 

exemplar semelhante ao que vira em mãos de uma dessas três damas; tendo respondido: ‘Signora, si, e peggio’ (‘Senhora, sim, e pior’), a dita 

senhora comprou-lhe este a outros a peso de ouro”100. 

                                                
98 ARETINO, 2011, p. 1.  

99 BRÂNTOME, 1968, p. 36.  

100 Ibid. 
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Segundo o pintor e historiador Giorgio Vasari, que se dedicou a biografar a vida dos colegas no séc. XVI, várias cópias do “I Modi” foram 

encontradas em Viena, revelando a circulação também nessa corte. A vivacidade da circulação social pode ser sentida também nas cópias e 

apropriações. Brântome relata ter visto uma taça de prata “(...) de lavor delicado que se podiam ver, na sua parte inferior diversas figuras de Aretino, 

de homens e mulheres, trabalhadas em buril com esmero e sutileza”. Encomendada a um ouvires por um príncipe, a taça era objeto lúdico utilizado 

por ele como forma de abordagem sexual: “Quando este príncipe banqueteava as damas e donzelas, o que fazia frequentemente, insistia para que 

bebessem nesta taça”. A estratégia era conhecida pelas damas da corte: “Uma das senhorinhas mais ousada perguntava ainda as suas companheiras 

o que mais lhes agradava _ o vinho ou as figuras, ao que outras, ainda mais dispostas e atrevidas, respondiam: ‘Tanto o conteúdo como o seu 

continente’.”101  

Imagens que são interpretadas e copiadas especialmente pelos pintores Agostino Carraci, italiano de Bolonha, e pelo Conde de Waldeck, 

dando sobrevida as imagens até o século XVIII. Agostino Carraci vinha de uma família de pintores. Junto com o irmão e o primo Ludovico 

fundaram uma das primeiras academias de arte italianas, a Accademia degli Incamminati, conhecida como Academia dos Carracixxix. A fama dos 

pintores em Roma, especialmente do irmão, marcava um estilo na pintura que concorria no período com o já célebre Miguel Ângelo de Caravaggio.  

Agostino se interessa especialmente pelas imagens eróticas e são a sua versão das “figuras de Aretino” os registros acessíveis a excitação 

que tanto agitou a sociedade europeia desde o séc. XVI. Na série Carraci cita as 16 imagens originais do pintor italiano Giulio Romano _ e cria 

outras 3 figuras. Imagens publicadas novamente junto aos sonetos de Aretino, em uma reedição do I Mode, datada de 1798. Seleciono a seguir um 

dos sonetos, o primeiro, e algumas imagens do pintor que os acompanha:  

                                                
101 Ibid.  
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Soneto I 

“Mais do que sonetos este livrinho aninha, (...)  

Nem líquidos cristais e nem florinhas.  

Aqui onde há caralhos sem brinhões,  

Que em cu ou cona lépidos dispõem-se,  

Como confeitos dentro da caixinha, 

Gente aqui há que fode e que é fodida, 

De conas e caralhos há caudal 

E pelo cu muita alma já perdida. 

Fode-se aqui com graça sem igual, 

Alhures nunca assaz reproduzida 

Por toda jerarquia putanal 

Enfim loucura tal,  

Que até dá nojo essa iguaria toda 

Deus perdoe a quem no cu não foda”102.  

  

                                                
102 ARETINO, 2011, p. 51.  



259 

 

A vulgaridade das expressões (cu, puta, foder etc) ritmadas pela sonoridade dos sonetos produzem um efeito inesperado e cômico ao texto 

de Aretino. Uma sátira agressiva ao puritanismo da época: “Deus perdoe a quem no cu não foda”103. Provocações potencializadas na aproximação 

com as imagens. Na série de desenhos, Agostino Carraci cria corpos densos, nítidos 

e monumentais _ definidos por um desenho seguro e por um minucioso jogo de 

sombras e luzes. Nelas homens, mulheres e sátiros buscam e experimentam posições 

sexuais. Um desafio técnico duplamente excitante para os artistas na representação 

do movimento e da anatomia humana.  

 Imagens compostas por uma profusão de tempos e referências. Nos quartos 

com decoração das cortes europeias, mulheres com coques e modas típicas do séc. 

XVI aproximam-se de sátiros da mitologia grega e romana e personagens mitológicos 

e reais da Antiguidade clássica celebrizados pelo extravagante comportamento 

sexual. A utilização desses personagens mitológicos cita os esboços de Giulio 

Romano, realizados para a sala Amore e Psiche (Palazzo Te, Mântua) como vimos 

adiante. Nas legendas podemos identificá-los: Aquiles e Briseis; Enéias e Dido; 

Ovídio e Corinna; Baco e Ariadne, dentre outros, como a imperatriz romana 

Messalina, a terceira mulher de Cláudio. Abaixo da figura, a legenda “Messalina na 

cabine de Lycisca”. Referindo-se a um dos boatos que circularam sobre suas proezas 

sexuais, especialmente o dia em que foi com um de seus amantes a uma região de 

                                                
103 ARETINO, 2011, p. 51.  
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prostitutas aproveitando-se da ausência do marido, que havia viajado em uma expedição. Resolve então se prostituir. Adota o codinome de 

“Lycisca”, recebendo todo tipo de homens em uma cabine, a “cabine de Lycisca”. Não contente, propõe uma competição a uma prostituta famosa 

que trabalhava no local, de nome Escila, para saber quem conseguiria em uma noite satisfazer o maior número possível de homens. Ao fim, vitoriosa 

após ter relações com 25 homens, reza a lenda que afirmou: “Cansada, mas não satisfeita”104.  

Se essa experiência sexual lúdica podia ser vivenciada pelas mulheres das cortes europeias sem grandes riscos de alterar seu status social, 

o mesmo não se passava com as mulheres de estratos sociais inferiores. Onde a virgindade funcionava como único capital simbólico. Perdê-la, 

mesmo que contra a vontade, significava a caída imediata em uma condição marginal, condicionando seu destino: prostituta. Não se tratava para 

elas de uma escolha voluntária e provisória, como foi a de Messalina. A perda da reputação tinha consequências dramáticas em seu destino social.  

O que se agravava com a ampliação do domínio religioso na esfera privada, especialmente na regulação do casamento até então realizado 

entre as famílias. Tido sobretudo como um “negócio familiar” _ uma maneira de lutar contra a escassez de recursos materiais e garantir a 

sobrevivência do grupo. Nesse sentido não é exagerado pensar a virgindade da mulher como um capital social (moral e financeiro) para as famílias. 

Tanto que o estupro foi considerado na França um crime contra a propriedade e não contra a pessoa (até a mudança no código penal de 1791). Caso 

solteira, o crime violava a honra e a propriedade do pai; se casada, a do marido. Crimes que variavam o grau de gravidade e punição de acordo 

com o lugar social dos envolvidos.  

Os julgamentos dos estupros são reveladores dessas diferentes margens de tolerância atreladas ao status social dos envolvidos: “Em meados 

do séc. XV, um nobre de Veneza, Pelegrino Venier, estuprou uma aristocrata bem jovem, Marcella Marcello. (...) Venier foi condenado a escolher 

entre um ano de prisão com o pagamento de um dote de 1.600 ducados à jovem ou o casamento forçado. Venier e a família de Marcela preferiram 

                                                
104 BRÂNTOME, 1968, p. 27.  
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o casamento, uma vez que o agressor era do mesmo meio social”105. Mas, se o casamento forçado entre iguais era uma prática conciliatória habitual, 

o mesmo não se passava quando os envolvidos pertenciam a grupos sociais muito distintos. Como no caso do jovem comerciante espanhol 

Jehannico Darbieto, que em companhia de dois amigos abusou de uma menina de 12 anos que se afastou da cidade a pé para visitar a irmã em 

comunidade vizinha em junho de 1466 nos arredores de Rennes. Filha de um respeitável pintor, Simmonet, o julgamento do caso “(...) levou em 

consideração a distância social, condenando o estuprador a pagar ao pai da menina uma indenização de 30 escudos de ouro bretões, uma soma que 

supostamente aumentaria o dote da pequena e restabeleceria sua honra e de sua família, e requalificaria seu valor no mercado matrimonial local”106. 

Tal requalificação social não acontecia no caso de mulheres de camadas sociais mais modestas. Consideradas “presas fáceis por aqueles 

que lhes eram socialmente superiores” ou até por seus iguais: “As garçonetes das tabernas, por exemplo, eram consideradas quase-prostitutas, o 

que as colocava numa posição bastante vulnerável em relação aos clientes embriagados”107. O mesmo se passava com as domésticas e mulheres 

pobres e camponesas. Estar na rua, caminhar da casa ao trabalho, ou mesmo o lugar de trabalho (necessário à sobrevivência) tornavam-se risco 

iminente à agressão sexual. Como aconteceu com a empregada doméstica Sarah Harbour em 1768, quando ia a pé para a casa dos empregadores 

foi “(...) atacada por dois marinheiros em embarcações em construção em pleno Chelsea. Atada e com a boca amordaçada com um lenço ela foi 

estuprada por ambos e roubada na soma de quatro schillings que tinha em seu bolso”108. O crime ficou impune, e Sarah grávida. Um mês depois 

do nascimento do bebê. Abandona-o no Founding Hospital em Londres.  

                                                
105 CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2009, p. 257.  

106 Ibid.  

107 Ibid., p. 258.  

108 Ibid. 
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Não só Sarah, mas muitas mulheres no período seguiram o mesmo caminho. Os filhos indesejados, fora do casamento, a pobreza e 

principalmente a má reputação de mãe solteira tornaram o abandono uma prática e um problema social. Hospitais, asilos, conventos passaram a 

receber um número crescente de crianças “ejeitadas” ou “expostas”. Termo que se referia à forma como eram deixadas em frente a esses espaços 

para que fossem encontradas e acolhidas. O crescimento da prática durante o séc. XVI dá origem ás chamadas “Rodas de Expostos”, instituições 

dirigidas por freiras. Edifícios que tinham na fachada um tambor giratório, para que aqueles que abandonavam os filhos não fossem vistos por 

quem os recebia. Poucas dessas crianças sobreviviam diante das dificuldades dessas instituições em receber e prover um número crescente de 

abandonados.  

O número de prostitutas crescia na mesma velocidade. Especialmente acompanhada pelo estreitamento da ordem moral e sexual, 

empurrando um número crescente de mulheres estigmatizadas pela perda da virgindade. Na França e na Itália dos séculos XV e XVI, elas tornaram-

se um problema de Estado. Criaram-se bordéis municipais na tentativa de regularizar o problema social. A Igreja, em certa medida, acreditava que 

a institucionalização das prostitutas poderia impedir a sodomia e preservar a moral social. Na França, “(...) os governos municipais e a autoridade 

real uniram suas forças para promover a prostituição como solução às desordens”. Na Itália, “(...) em 1415, os priores de Florença se resignaram a 

financiar o estabelecimento de três bordéis municipais, a fim de controlar os passatempos prazerosos dos celibatários salvaguardando a honra da 

cidade e evitar a cólera divina”109.  

Uma cólera que parecia tomar forma na grave epidemia de sífilisxxx que atingiu a Europa na segunda metade do século XV e XVI. Segundo 

os médicos e historiadores Domingo Braile e Wilson Daher, a disseminação da doença esteve relacionada à campanha militar do rei da França 

Carlos VIII, que reivindicava o reino de Nápoles: “Seu exército de 12.000 homens era composto em grande parte por mercenários recrutados em 

                                                
109 Ibid., p. 262.  
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várias nações. Entraram em Roma em dezembro de 1494 e ali permaneceram cerca de um mês entre orgias e comemorações. Acompanhados de 

perto por uma legião de prostitutas, entraram em Nápoles, em fevereiro de 1495, seguindo-se novo período de orgias”, tanto que a invasão se torna 

popularmente conhecida como “a guerra da fornicação”110. Mas a desordem sexual parecia receber o castigo divino. A sífilis atinge grande parte 

dos soldados. Dois médicos venezianos que serviam no front, Marcellus Cumano e Alexandre Benedetto, testemunham: “Lesões que pareciam 

grãos de milho na glande e prepúcio, pústulas em todo o corpo, que eram seguidas por dores terríveis nos braços e nas pernas que deixavam os 

soldados desesperados (...) uma moléstia mais repugnante que a lepra ou a elefantíase”111. Quando o exército é desfeito em 1495 e os mercenários 

regressam a seus países, a doença se espalha. Aparece em 1496 em Paris, na Alemanha, Tracia, Istria, Inglaterra e Escócia.  

Os Estados tentam assumir o controle da sexualidade, especialmente levando os bordéis para bairros distantes do centro da cidade, para 

“(...) proteger a sociedade urbana contra uma população de mulheres sem ligações, nem controles, que a perda de sua virtude transformava numa 

fonte de potencial desordem social”112. Uma segregação que tinha uma função que ultrapassava a preocupação com a epidemia da sífilis. Um temor 

de uma contaminação de outra natureza.  

O sedutor espetáculo visual oferecido pelas prostitutas nas ruas da cidade, roupas luxuosas e a liberdade de movimento somados à fama e 

a riqueza que conquistavam eram tentações para as “moças de boa família”, um convite à corrupção. No Carnaval de Roma, a corrida das prostitutas 

era um dos mais chamativos eventos. Em Veneza realizava-se uma curiosa regata das cortesãs, quando as belas mulheres passeavam nas gondolas 

                                                
110 BRAILE; DAHER, 2009, p. 127. 

111 Ibid., p. 128.  

112 CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2009, p. 263.  
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por toda a cidade, sendo assistidas e celebradas por uma multidão de mulheres, crianças, homens e turistasxxxi. No trajeto eram recebidas com flores 

e em troca exibiam habilidades artísticas tocando algum instrumento, cantando ou mostrando partes do corpo para “o deleite dos espectadores”113.  

O temor com a imitação das mulheres honestas e do descontrole dos sentimentos dos homens seduzidos pela cortesã é descrito por Jean-

Jaques Rousseau como o maior perigo social. Em seu tratado sobre a educação referindo-se a seu pupilo Emílio diz que o deixaria correr todos os 

perigos para adquirir experiência, desde ser trapaceado, roubado, mas, “as únicas armadilhas de que o protegeria cuidadosamente seriam as das 

cortesãs”114. Desvelando o poder acrescido dessas mulheres no manuseio e efeitos sociais de suas imagens.  

 O termo “cortesã” passa a ser usado na Itália no final do séc. XV e XVI para referir-se ás prostitutas da cidade. Até então nomeava as 

mulheres nobres que residiam na corte, próximas ao rei. A mudança do sentido pode ter sido motivada pelo comportamento sexual das damas da 

corte. Forma de interação que envolvia quase sempre a troca de um favor financeiro ou políticoxxxii. “Fazer a corte” passa a ter a conotação de pagar 

ou receber favores em troca de afeto e atenção. Comportamento que ganha continuidade com as prostitutas/cortesãs, especialmente italianas, 

conhecidas como cortigianas.  

Mulheres divididas em duas categorias: cortigiana onesta e cortigiana di lume, referindo-se às prostitutas comuns, que ficavam na rua. A 

“honesta” era uma prostituta educada e refinada, que oferecia mais dos que favores sexuais, mas habilidades artísticas (canto, música, poesia etc). 

Mulheres que tinham adquirido uma estética e um refinamento dos modos muito similar às mulheres de boa reputação. Condições necessárias para 

“ascender” na profissão: “Uma fisionomia atraente não era o único quesito necessário ao sucesso de uma cortesã. A inteligência, a educação, o 

                                                
113 A cena é reconstituída na abertura do filme Dangerous Beauty de 1988, dirigido por Marshall Herskovitz e baseado na biografia da cortesã Veronica Franco, The Honest 

Courtesan, escrito por Margaret Rosenthal em 1992. Trecho disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lgVNco-rqzM>. 

114 ROUSSEAU, 1759, p. 341. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgVNco-rqzM
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talento literário ou musical e a capacidade de seduzir eram outras tantas qualificações indispensáveis à mobilidade social numa profissão altamente 

competitiva”115. Uma mistura potencialmente perigosa que seduzia tanto homens quanto mulheres. Respeitadas pelos talentos, admiradas pela 

beleza, requinte e invejadas pela liberdade sexual, tornavam-se um grupo “desprivilegiado em alta conta”116. Ocupavam uma posição social 

contraditória. Tinham estima pública, eram protegidas por nobres, governantes e mesmo clérigos, mas limitadas por leis a frequentar cerimônias 

públicas religiosas, como as de Veneza, que definiam sua circulação na cidade117.  

Impedimento até então menor, diante do acúmulo de poder e influência pública que conquistaram. Momento em que sua reputação e seu 

preço subiam na mesma proporção. Fatos que dependiam, dentre outras coisas, da importância e poder dos clientes que atendiam, da beleza, riqueza 

acumulada, luxo, refinamento, inteligência e habilidades artísticas. Dentre elas algumas fizeram história. Júlia Lombardo, que estava entre as mais 

caras segundo o guia de Veneza. Lady Emma Hamilton (1765-1815), que teve uma “carreira bem-sucedida”, passando de criada, prostituta, amante 

e finalmente a esposa aristocrática. Posição que não as impedia de continuar exercendo a profissão com o apoio do maridoxxxiii.  

A fama e poder internacional das cortesãs foi promovido por um fato em particular: a produção de seus retratos pelos mais célebres pintores 

venezianos. Giorgione; Parrhasio; Tintoretto; Palma Vecchio estiveram dentre aqueles seduzidos por suas imagens. Representá-las tornava-se uma 

prática duplamente atraente. Como tema da obra e pela possibilidade de se aproximar delas.  

  

                                                
115 CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2009, p. 267. 

116 ANCHIETA, 2011 - 2012, pp. 99‑109. 

117 “Le meretrice dovevano sottostare a molte regole como as esempio non potevano abitare sul Canal Grande, non potevano girare per la città durante la Settimana Santa, 
nè asssistere ala processione solita farsi la sera del Venerdì Santo in Piazza San Marco” (PADILLA, 2002-2003, p. 105) 
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Dentre todas, a poeta veneziana Veronica Franco (1546-1591) foi a cortesã que obteve o maior número de representações entre os pintores 

e a atenção de um dos mais célebres da época, Jacopo Robusti Tintoretto. O que 

em grande mediada serve para avaliar a proeminência e estima pública que 

alcançou. Tintoretto _ e quase todos os demais artistas de renome _ se dedicavam 

apenas as personalidades que podiam pagar por essa dispendiosa encomenda. O 

retrato, como forma de individualização pública da face, era até então privilégio 

da nobreza e do clero.  

Na imagem atribuía118 a Tintoretto, Veronica aparece com relativa 

suavidade. Conhecido pelo uso de contrastes fortes, uso de tons escuros e 

dramaticidade na representação dos personagens (o que lhe rende o apelido de 

“furioso”), ele adota um caminho diferente no retrato de Veronica, realizado em 

1570. Momento em que a cortesã tinha 24 anos.  

Escolhe tons claros, lilás ao fundo, creme e leve dourado. Desenha com 

detalhes os fios dourados em seu cabelo, revelados pelas curvaturas do coque, 

entrelaçado em pérolas. Com o perfil ressalta a orelha, o nariz e a boca carnuda, 

ainda que pequena. Um conjunto de delicadezas curiosamente contrastado com o 

                                                
118 A imagem que encontra-se atualmente no Museu do Prado (Madrid) visitada em julho de 2013. A obra não possui, segundo o museu, uma atribuição confiável podendo ser 

de Jacopo Tintoretto ou de seu filho Domenico. O museu prefere atribuí-la ao filho, pois “difiere de su padre por un mayor énfasis en el dibujo y el acabado de las figuras”. 
Disponível em: <http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-dama-que-descubre-el-seno/>. 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-dama-que-descubre-el-seno/
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corpo pesado e monumental que se impõe em primeiro plano. Sem rubor ou constrangimento, a cortesã é representada revelando os pequenos seios 

alvos de auréola rósea. Abre para o pintor o transparente tecido119. Ato que seria harmonioso, não fosse a presença das mãos robustas _ dos dedos 

exageradamente grossos de Veronica. Conjugações improváveis se formam nessa imagem. Um erotismo robusto, forte, quase violento que tanto 

dizem sobre a personalidade de Veronica. Uma mulher cuja biografia e obra é digna de compreensão _ na medida em que, assim como a imagem, 

manifesta tendência social mais ampla. 

 Veronica foi uma jovem frustrada no desejo de casar-se com Marco Venier _ que pertencia a uma das famílias mais tradicionais de Veneza. 

Decide seguir os passos da mãe e da avó, cortesãs honestas. É treinada pela mãe, Paola, a adotar comportamento refinado. Aprende a se portar na 

mesa, a vestir-se ricamente e a usar os chopinesxxxiv. Sapatos com grandes plataformas que variaram de 6 a 24 centímetros de altura, e se tornam 

moda entre as mulheres ricas em Veneza que andavam nas ruas apoiadas em empregados ou maridos.  

Recebe também uma formação intelectual com professores particulares120. Conhece a mitologia grega, romana, as artes e aprende a tocar o 

alaúde. Depois de preparada começa a oferecer favores sexuais para os mais ilustres homens da Itália e fora dela. Dentre eles o rei da França, 

Henrique III, em sua estada de dez dias em Veneza em julho de 1574.  

  Era também uma ativa e querida frequentadora da casa do senador Domenico Venier (tio de Marcos), homem influente, retirado da política 

em razão de uma doença que o imobilizara em 1546. Domenico passa a organizar encontros literários em sua residência _ o palácio de Santa Maria 

Formosa. O lugar se torna o mais importante ponto de encontro de intelectuais de Veneza, uma espécie de academia informal onde se reuniam 

                                                
119 Pintado sobre o tecido, próximo ao que seria seu ombro direito há iniciais douradas (aparentemente um M, N e um A) que se mimetizam com a cor dada ao pano.  

120 COX, 2008.  
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importantes poetas, escritores, mas também diplomatas, comerciantes cultivados, músicos e intelectuais venezianos. Dentre eles: o nobre Girolamo 

Molino; o compositor Anton Giacomo; o poeta Fortunio Spira; o conde Alessandro Lambertino; e mesmo o satirista Aretino.  

É nesse rico ambiente de intercâmbio cultural que Veronica se forma, cria versos, recita-os e passa a ser admirada e atacada. Especialmente 

por Maffio Venier _ primo de Marco e neto de Domenico. Envolvem-se em diversas disputas poéticas _ momento em que Maffio é constrangido 

em público pela astúcia e capacidade de improvisação de Veronica. Desde então passa a atacá-la chamando-a de meretriz _ termo que supostamente 

desqualificaria sua posição de cortigiana onesta. Veronica responde com ironia em um poemaxxxv: “E, se de meretriz bem me chamaste, (...) quão 

grandioso e gentil exprime em mim o som do seu discurso. Febo que serve a amorosa Deusa”121. 

Veronica usa as provocações para um criativo duelo de palavras, com carga implicitamente eróticaxxxvi: “Mais conversa não! Ao fato, ao 

campo de batalha, às armas! Pois resolvida a morrer, de grave mal me libertarei. Não sei se lhe chame desafio, pois respondo a uma provocação. 

Mas porquê duelar por causa de palavras?”122 Um embate que também transcende o contra-ataque ao agressor. Veronica passa a defender a causa 

das cortesãs123 e também das mulheres. Seu texto é prova dessa consciência de ter conquistado uma voz pública em uma sociedade que oferecia 

margens restritas de movimento às mulheres, especialmente as casadas. Queria provar sobretudo que com iguais condições de educação as 

diferenças entre os homens e mulheres não existiam. Manifesta a pretensão de se tornar um exemplo dessa falsa distinção, tomando os homens 

                                                
121 FRANCO, II, 1575, p. 26. 

122 Ibid., XIII, 1575, p. 55,56.  

123 Veronica desejava construir e manter um asilo para abrigar ex-cortesãs e seus filhos. Desejo que, ao fim, não conseguiu realizar devido ao seu repentino empobrecimento 
com o surto da Peste Negra (COX, 2008).  
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mais como aliados do que como inimigos. Chega, inclusive, a responsabilizar as mulheres a não agir nesse sentido, treinando-se nas mesmas 

“armas” que os homens. As dela? O conhecimento, as palavras.  

 

Quando nós (mulheres) somos dotadas de treino e armas, podemos convencer os homens de que temos mãos, pés e um coração como o deles; e 

embora sejamos delicadas e frágeis, alguns homens delicados também são fortes; e outros, bruscos e grosseiros, são covardes. As mulheres ainda 

não se aperceberam disto, porque, se decidirem fazê-lo, eles seriam capazes de lutar com você até a morte; e para provar que eu falo a verdade, 

entre tantas mulheres, eu própria vou ser a primeira a agir, dando um exemplo para elas seguirem”124.  

  

  Veronica demonstra no trecho uma hábil capacidade reflexiva. Detectando que as posições sociais dos sexos podem ser alteradas de 

acordo com os recursos a que se tem acesso. Uma lucidez que não está circunscrita à autoconsciência de Veronica, mas diz sobretudo dos rumos 

da mudança de mentalidade partir do séc. XVI. No que o sociólogo Norbert Elias chamou de “psicologização da vida e das regras de conduta” 125, 

o que nos habilitou ao longo da história a dessacralizar um conjunto de posições aparentemente rígidas e avançar rumo a um projeto 

individualizatório. Veronica manifesta-se nesse sentido.  

                                                
124 FRANCO, in: JONES; ROSENTHAL, 2007. 

125 “E muito do que se pode dizer a respeito dessa ‘psicologização’ aplica-se também à racionalização, que lentamente vai se tornando perceptível, a partir do sec. XVI, nos 

mais variados aspectos da sociedade. Este tampouco é um fato isolado, mas apenas uma manifestação da mudança de toda a personalidade que emerge nessa época” (ELIAS, 
1993, vol. 2, p. 229-230) 
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 Adota uma posição ativa, sobretudo, erótica. Defendendo que o amor carnal e o afeto não eram inconciliáveis _ ao contrário da pedagogia 

da boa esposa cristã. Afirma em uma passagem: “O deleite do amor farei apreciar” (Le delitie d’amor faró gustgarvi)126. Um amor que apesar de 

publicamente dirigido a Marco Venier podia ser compartilhado com outros homens: “Coisa doce me transformo, quando me encontro com uma 

pessoa na cama. Com a qual amada e grata me sinto. O meu prazer vence cada prazer”xxxvii. Publica seus versos em 1575 na obra Terze rime. Uma 

obra coerente com sua formação (feita de diálogos, intercâmbios e embates). Reunindo tanto os próprios textos como de outros poetas que a 

exaltavam e a atacavam _ são sete poemas, dentre eles o de Maffio. A publicação era em si “(...) um exemplo da evolução dos costumes, já que 

uma cortesã desafiava um patrício a um conflito impensável, resultando ela a ganhadora. Não é só a prova da extraordinária personalidade de 

Veronica, mas demonstra também que lentamente algo estava mudando na condição da mulher”127. 

Em 1580, com 34 anos, publica a segunda obra, Lettere Familiari uma Diversi128. Nela também reúne um conjunto de correspondências e 

diálogos que estabelecia com personagens ilustres. Dentre os textos, uma carta dirigida a Tintoretto, agradecendo o retrato. Demonstra não só ser 

conhecedora da arte, técnicas e artistas, como realiza uma instigante crítica sobre a relação entre a natureza e arte. Inicia a carta dizendo estar 

cansada de escutar os homens ilustres de seu tempo dizer que a Natureza havia sido uma boa mãe no passado e que agora se comportava como 

madrasta. A mesma avaliação tinham sobre a arte, afirmando que ninguém no seu tempo havia superado os pintores e escultores gregos, citando: 

Apeles, Zeuxis, Phidias e Praxiteles. Ela discorda ressaltando a qualidade dos artistas do seu tempo: Miguel Ângelo, Rafael, Ticiano e ele próprio. 

Faz questão de afirmar: “Eu não digo isso para bajulá-lo” (“Nó dico ciò per lufingarui”). Continua a carta destacando o destemor do pintor as 

                                                
126 FRANCO, II, 1575, p. 25.  

127 PARGA, 2009, p. 36.  

128 Disponível em: <http://books.google.com/books?id=jSc8AAAAcAAJ&hl=pt-BR&pg=PA43#v=onepage&q&f=false>.  

http://books.google.com/books?id=jSc8AAAAcAAJ&hl=pt-BR&pg=PA43#v=onepage&q&f=false
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críticas que recebia, postura que revela segundo ela um artista que atingiu o extremo de sua arte, como “(...) um homem que nega o guia ainda que 

nunca tenha percorrido o caminho antes”xxxviii. Em seguida compartilha o que sentiu ao ver seu retratoxxxix. Trecho que merece a longa citação:  

 

Te juro que quando vi o meu retrato, o trabalho de suas mãos divinas, duvidei por um momento se isto era uma pintura ou uma aparição apresentada 

diante de mim por alguma astúcia do demónio para que me apaixonasse por mim mesma como aconteceu com Narciso (graças a Deus não me 

considero tão bonita a ponto que tenha medo de enlouquecer com meus próprios encantos) mas por alguma outra razão desconhecida por mim. Por 

isso te digo, e esteja seguro disso, porque essa natureza divina vê sua habilidade de imitação a ponto de ultrapassá-la. Tanto que o que você ganha 

em honra através do seu imortal trabalho é para ela a sua perda129.  

 

 A paixão pelo seu retrato é aqui vivamente expressa pela poeta. A primeira vez que o vê é tomada por uma espécie de encantamento: uma 

pintura ou uma visão? Seu efeito poderia ser fruto da habilidade técnica, as mãos dos artistas”, orientadas por Deus, ou uma astúcia do Demônio. 

Ainda que Veronica saiba tratar-se de uma pintura, a imagem não deixa por isso de produzir forte impressão. O que se torna um efeito curioso em 

se tratando do retrato de si. A imagem provoca na poeta uma espécie de paixão por si. Sentimento que ela distingue do ato narcísico, querendo 

ressaltar que não se tratava da autoavaliação de sua beleza. Sensação, no entanto, que não é capaz de compreender ou nomear “por alguma outra 

razão desconhecida”. Igualmente não poderíamos encerrar esse sentido. Apenas considerar que o retrato é, dentre as imagens humanas, aquele que 

dá direito a uma face individualizada e possui simultaneamente a função de apresentar publicamente essa individualidade; é feito para ser exposto. 

O retrato é nesse sentido uma forma de socialização de uma individualidade. Ele nos duplica: possibilita ver-nos pelo olhar do outro e nos confere 

um sentido de existência social.  

                                                
129 FRANCO, 1580, p. 40. 
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Mas, ainda que diga não saber explicar esse efeito produzido por sua imagem, Veronica, com muita perspicácia, compreende que a imagem 

não é mera imitação da Natureza. Chega inclusive a dizer que a arte supera a Naturezaxl e a inveja, tornando-se menor à medida que o artista e obra 

ganham com sua imortalidade e honrarias.  

 Tintoretto de fato não imita a Natureza ou pinta uma mulher em sua frente, esse não é seu marco zero. Ele reapresenta uma mulher já 

figurada socialmente: a cortesã mais famosa de Veneza. Mulher sobre quem possui uma 

informação social que se soma a impressão imediata desse encontro. Dá forma a ela a partir das 

capacidades que domina e dos limites que possui sobre os esquemas técnicos. O que pinta é mais 

fruto dessa interação pessoal-social móvel dentro dos limites e das possibilidades técnicas que 

domina do que propriamente uma imitação de uma mulher que posa a sua frente. Tanto que a face 

dessa pessoa pode alterar-se em um retrato posterior, não só por seu envelhecimento, mas pela 

própria mudança do arranjo social em que é feito.  

Como no novo retrato130 de Veronica realizado em 1575 _ quando tinha 29 anos. Sua 

autoria é controversa (assim como da imagem anterior). Atribuído também a Tintoretto ou a algum 

de seus seguidores _ a seu filho Domenico ou a Paolo Veronesexli.  

Nesse retrato Veronica mimetiza-se com o luxo e as cores do traje, que funcionam como 

marcações ambíguas de sua identidade social. Nela identificamos a camícia (camisola utilizada 

abaixo de tecidos finos para evitar que recebessem o suor do corpo); sobre ela um corpete rosa 

                                                
130 Atualmente no Museu de Arte de Worcester, Massachusetts, EUA.  
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bordado sobre um vestido verde-escuro. Usa também brincos e um colar de pérolas. Composição tradicionalmente veneziana, ou melhor, de uma 

dama ou nobre veneziana, não fosse pela aparição do bico do seio. 

 Dubiedade que é sobretudo sintoma da tênue diferença visual entre a cortesã e a mulher honrada. O que na prática social se tornava um 

problema de distinção e perigoso indício do frágil jogo de posições que podiam ser alterados pelas representações visuais, especialmente pelo 

comportamento refinado e vestimentas luxuosas. O que motivou, por exemplo, que a Igreja criasse leis obrigando as cortesãs a portar um lenço 

amarelo para ser identificadas nas ruas. Deviam também cobrir o rosto em óperas, teatros e salões. 

Mesmo diante dessas restrições, as cortesãs italianas viveram com considerável liberdade até a chegada da Peste Negra à Veneza em 1575-

77 _ momento em que passam a ser responsabilizadas pela doença, em um saldo de mais de 60 mil mortes. Com o acirramento dos ânimos e com 

a busca por bodes expiatórios, elas passam a ser perseguidas e denunciadas como bruxas. São julgadas (muitas assassinadas), perdendo o status 

social. Nesse período Veronica Franco sai de Veneza, sua casa é saqueada em sua ausência, sendo também acusada de bruxaria. No entanto, é 

absolvida _ o que consegue pela eloquência da autodefesa e pela mediação e apoio de amantes ilustres.  

 A tentativa da Igreja de esconder a imagem das cortesãs e das prostitutas comuns era também a tomada de consciência de seu perigoso 

poder de sedução visual entre os homens e mulheres. A Igreja adotou um caminho conflitivo com as mulheres solteiras com vida sexual ativa; com 

as que aderiam à prostituição voluntária (ou compulsoriamente) e com as viúvas. A imagem da bruxa foi o estereótipo dessa marginalidade atrativa 

que culminou no extermínio moral e físico dessas mulheres (como analisamos mais detidamente no Capítulo I).  

A intensa produção de imagens da Virgem Maria é um bom termômetro do agravamento moral que se impunha socialmente. O que se 

somava ao aumento das tensões sociais promovidas pelas crises econômicas, pragas e crescente sentimento de culpa e desespero. Acontecimentos 

que eram fatais para as prostitutas em uma sociedade que conectava as desordens públicas às de ordem privada e sexual.  
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No final do séc. XVI e no séc. XVII, tanto a Inglaterra quanto a França proíbem a prostituição. Em 1561, Carlos IX proíbe o funcionamento 

dos bordéis; novas sanções surgem em 1684 diante da continuidade e crescimento da prostituição nas ruas de Paris. Luís XIV aprova três decretos 

“exigindo a prisão dos devassos”. Nos países protestantes, como a Inglaterra, sua posição se torna ainda mais dramática, adotando formas de 

humilhação e estigmatização públicas como “(...) a flagelação em espaços públicos, a exposição sobre o pelourinho, a prisão, o banimento, a 

deportação e mesmo a marcação em brasa”131. 

Punições que aos poucos encontram resistência no interior da Igreja com a postura conciliatória promovida pelos movimentos franciscanos, 

dominicanos e, especialmente, pelas carmelitas no final do séc. XVI para o XVII. Forma-se uma Igreja de aparência mais acessível e apta a perdoar 

os pecadores e pecadoras arrependidas _ ainda que tenham perdurado tensões, guerras religiosas e perseguições até o séc. XVII. A adoção da 

imagem da tolerância mendicante se havia revelado na prática mais eficaz que a Inquisição no combate à heresia _ ainda que as formas de coerção 

violenta persistissem. Os católicos apresentam para as prostitutas uma reclusão ou acolhimento supostamente mais suave: o convento. Momento 

em que vemos emergir uma intensa produção da imagem da prostituta arrependida: Maria Madalena.  

 

                                                
131 CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2009, p. 273.  



 

 

A modernidade da prostituta: de arrependida a indiferente 

 

 

A mais humana das santas, Maria Madalena. Carnal, pecadora. Ela forja-se em uma direção 

improvável para a Virgem, inaugurando uma pedagogia da salvação às avessas: do pecado à 

santificação. O que implicava submeter-se a uma eterna expiação e penitência, negando o seu 

ser no mundo. Um autoabandono. Sinônimo do arrependimento, Madalena foi a imagem 

preferida pelos mendicantes. Chegando a ser, durante a Reforma e a Contrarreforma, a imagem 

que concorre com a da Virgem, ocupando o centro da Cruz _ mesmo que aos pés dela. Madalena 

é um sintoma de uma mudança de mentalidade em curso na direção da humanização e 

desencantamento do mundo. Aos poucos, a própria imagem da prostituta seculariza-se 

colocando, de forma incômoda, seu corpo como tema. Sendo Olympia de Manet a sua mais 

despudorada ruptura moral. Uma prostituta sem sinais de arrependimento. Ainda que preserve 

no olhar uma profunda indiferença. Um sentimento que vibra com uma modulação menos 

edificante e moral e mais incerta e humana. Uma prostituta irônica, reflexiva, que representa 

sobretudo a frustração de uma promessa de liberdade e individualismo. Uma frustração não só 

para as prostitutas, como também para as mulheres honestas e românticas, que percebem no 

casamento por amor uma efêmera possibilidade de vivenciar a felicidade. Um capítulo que trata, 

nesse sentido, de distintas modernidades dentro da modernidade, seguindo os passos da imagem.  

 

CAPÍTULO III 
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3.1 INTRODUÇÃO 

Por que escolhi a prostituta como a imagem da passagem para a modernidade? É a questão que tento responder ao longo deste capítulo. Começo 

com uma imagem transitória: a arrependida Maria Madalena. Uma suposta mulher que, contrariamente à imagem da Virgem, tinha em sua vida 

maculada o caminho da salvação. Representava uma nova fase da Igreja Romana e uma mudança de mentalidade da sociedade. A imagem de 

Madalena é o primeiro passo à frente (ainda que com outro atrás) em direção a uma profunda mudança das relações sociais geradoras do 

individualismo e do humanismo moderno. Ela representou, simultaneamente, uma afirmação e uma negação da condição humana. Momento em 

que o pecado passa a ser compreendido como o fundamento carnal do ser; e o arrependimento, o caminho da salvação. Ideia especialmente cara 

aos movimentos mendicantes (franciscanos, dominicanos e carmelitas), engajados em uma reforma interna da Igreja Romana. Não sem propósito 

é a prostituta que toma o lugar central ao pé da cruz, antes ocupado por São Francisco de Assis e São Domingos.  

A mais humana das santas funcionava como lição moral para as prostitutas, os hereges e mesmo clérigos _ no contexto da Reforma e da 

Contrarreforma. Homens que deveriam reconhecer os próprios pecados, corrupção moral, desvio da verdadeira fé e igualmente se ajoelharem 

diante de Cristo para uma nova conversão. A imagem da pecadora arrependida inaugura assim uma nova pedagogia da salvação. Passa a ser, como 

Maria Virgem o foi, a imagem da Igreja reformada. Mais flexível na acolhida aos pecadores e identificada diretamente com eles, ela não deixava, 

no entanto, de apresentar um duro caminho para a salvação. Momento em que a penitência, a humildade e o sofrimento passam a ser a chave para 

uma contínua purificação. Receitando o retorno e a subordinação aos cultos da Igreja, como a saída.  

Madalena será, não sem propósito, a padroeira de muitos conventos. A imagem da jovem mulher seminua, coberta apenas pelos longos 

cabelos loiros, era um chamado sedutor à reclusão das mulheres de “vida fácil”. Uma promessa de recomeçar a vida, purificar-se e requalificar-se 

socialmente. Era sobretudo uma solução moral da sociedade diante do crescimento do número de prostitutas e seu difícil controle. A imagem de 

Madalena consegue nesse sentido um feito inédito: uma identificação que não foi possível a Virgem Maria entre as mulheres que perderam a 
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virgindade. Já que era a carnalidade de Madalena, o seu ser no mundo, a condição para o caminho de volta. Uma santificação que seria improvável 

na primeira fase da religião católica _ que possuía critérios morais muito estreitos. Nesse sentido, a deflagração da corrupção e o questionamento 

dos homens da Igreja acabam repercutindo em toda a sociedade, exigindo um novo caminho: não mais de uma vida imaculada (como da Virgem), 

mas a possibilidade de purificar uma vida de pecado. A santificação de homens e mulheres “reais” prolifera-se no período, sendo a conversão, e o 

“êxtase”, de Santa Teresa, devota de Madalena, uma das mais ousadas conversões já aceitas pela Igreja. Indício de que os critérios da fé ganhavam 

formas cada vez mais sensoriais e humanas.  

Não só Santa Teresa promoverá uma revolução para além dos muros do convento, mas várias freiras celebrizam-se no período aproveitando-

se da imagem de Madalena para controlar os homens da Igreja em seu favor. As possessas. Jovens reclusas que se diziam invadidas por demónios. 

Fenômeno corroborado por uma nascente disputa entre médicos e padres, que passam a legitimar a possessão e assim conferir poderes sem limites 

às jovens freiras. Vingam-se de desafetos e mandam padres para a fogueira. Passam de endiabradas a santas, ao fim do longo e espetacular processo 

de expulsão pública dos demônios. Na imitação da suposta vida de Madalena, de quem Jesus expulsa sete demônios, essas jovens freiras subvertem 

os usos da imagem em seu favor, ganhando poderes imprevistos. 

Analiso também a série de imagens de Maria Madalena eremita, no deserto. Um dos mais instigantes Vanitas (Vaidades) realizados. Uma 

alegoria que refletia sobre as vaidades e a efemeridade da vida. A emergência dessas imagens no séc. XVII é sintoma da sensibilidade social para 

suas experiências sensoriais, estéticas e sensuais. Fato, ainda, acompanhado por um aviso moral: a caveira, a morte. Nas imagens de Madalena, 

esses elementos se conjugam com a bela imagem da mulher vestida apenas pelos cabelos, acompanhada do Evangelho e da Caveira no Deserto. 

Aparece agora a sós, sem a companhia de Cristo e Maria. Uma imagem que anuncia sentimentos modernos. Dentre eles: a necessidade de 

isolamento e autonomia em relação a família; a intelectualização das escolhas, o sensualismo sonoro e corporal, ainda que atormentado pela 

moralidade cristã _ representada pela lembrança da morte.  
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A imagem de Madalena ganha aos poucos relativa autonomia tendendo a gradações cada vez mais humanas e menos transcendentes. Como 

na indiferença existencial das Madalenas da pintora Artemísia Gentileschi e de Caravaggio. Mais do que representar um arrependimento moral 

edificante, vemos nascer na interpretação desses artistas modulações de uma incerteza humana e mundana.  

O descolamento mais extremo com a moral religiosa ganha, no entanto, a expressão exata com a Olympia de Manet. Uma prostituta que 

ascende socialmente e desfruta, sem sinais de arrependimento, da sua sexualidade. Manet pinta a modernidade dentro da modernidade, ao eleger a 

prostituta como tema do Salão de Paris de 1865. O que intensificava seus efeitos sociais. A prostituta vivia a modernidade antes de sua chegada e 

com ela se tornava o mais perfeito símbolo de um sistema onde o dinheiro e a sexualidade se encontravam sem pudor1. Ainda que seu desvelamento 

se revelasse extremamente incômodo para a burguesia ascendente. Na medida em que combinava uma civilidade artificial com a mercantilização 

de sua sexualidade. Uma espécie de atuação mal encoberta, que deixa entrever a “selvageria na civilização”2.  

 Uma imagem incômoda não apenas pelo desencaixe moral, mas por revelar uma promessa frustrada. Olympia é, sobretudo, uma alegoria 

da indiferença. Do autoabandono, da desilusão, sentimentos típicos de quem percebeu que a liberdade não anda de mãos dadas com a felicidade. 

O mesmo olhar está do outro lado da rua, confinado nas casas das famílias burguesas, como podemos entrever na imagem de Lydia das mulheres 

casadas de Berthe Morrisot. O casamento por amor parecia durar no compasso da efemeridade da paixão, transformando-se logo em seguida em 

uma monótona prisão junto aos filhos. 

                                                
1 CLARK, 2004, p. 167.  

2 BAUDELAIRE, 2002, p. 63.  
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 Ainda que nos reste a alegria irônica e reflexiva das cantoras dos cafés de Paris reproduzidas por Degas. Como Théréza, que brincava com 

todos os papéis sociais, sabendo-se que estava a brincar. Podia ser um cachorro, uma mulher submissa, uma séria dama ou uma prostituta ainda 

que soubesse ser ela a dona do palco, das modulações dos sentimentos e das atenções _ ainda que não fosse uma bela mulher. 

 Um capítulo que trata das distintas modernidades dentro da modernidade. Transitando do século XIV com Maria Madalena até o século 

XX com Olympia. Da prostituta arrependida à prostituta indiferente. Para tanto, combinei extensa pesquisa bibliográfica com o conhecimento 

direto das imagens. Na Itália: fui a Assis, para conhecer as imagens realizadas por Giotto sobre vida de Maria Madalena, em setor realizado 

exclusivamente em sua devoção no séc. XIV. Em Florença, visitei o convento de São Marcos, para conhecer as imagens realizadas por Fra Angélico, 

substituindo São Domingos por Madalena (1440-1442). Nesta cidade também tive contato com a Madalena de Artemísia (1617). Em Roma, conheci 

a escultura sobre o êxtase de Santa Teresa de Bernini (1647), a Maria Madalena de Ticiano (1560), Guido Reni (1630) e Caravaggio (1597). Em 

Veneza uma grata surpresa, em uma exposição intitulada “Manet ritorno a Venezia” (2013) tive o privilégio de ver a Olympia de Manet e a Vênus 

de Urbino de Ticiano _ uma ao lado da outra.  

Segui da Itália para uma pequena cidade da França (antiga cidade alemã), Colmar, com o objetivo de conhecer o famoso políptico de 

Grunewald (1515). Em uma de suas faces, a primeira delas, está uma das mais dramáticas representações de Madalena aos pés da cruz. Em Paris 

pude apreciar mais de uma vez a escultura de madeira de Madalena do alemão Gregor Erhart (1515-1520) e revisitar quadros de Degas, Manet, 

Berth Morisot, e Mary Cassatt. 

Por fim, confesso ter sido este um dos capítulos mais prazerosos e pessoalmente angustiantes de realizar. Prazeroso por se tratar da 

modernidade e do diálogo aparentemente fácil e próximo com seus temas. Angustiante porque me dei conta da promessa social frustrada da 

modernidade. De uma liberdade e um individualismo que não andam necessariamente de mãos dadas com a felicidade, revelando a face mais 

amedrontadora nos olhares indiferentes das mulheres modernas. Efêmera: a felicidade pode ainda ser sentida atrás da fumaça de um cigarro que se 
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dissipa para ver a reflexividade irônica e alegre das representações das cantoras dos cafés nas imagens de Degas. Mulheres que aparentam dominar 

a cena, passando fácil e alegremente de um papel a outro _ ao menos quando estão no palco.  
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3.2 A MARIA CARNAL: A ASCENSÃO DA IMAGEM DE MARIA MADALENA E SEU PAPEL NA INDIVIDUMANIZAÇÃO DA 

IMAGEM DA MULHER 

 

Se a imagem da Virgem Maria tinha um limite para se encarnar, o mesmo não se passava com Madalena. Ao contrário, era sua carnalidade, 

o “seu ser no mundo” o caminho para uma santificação particular _ aquela que não lhe eliminaria a humanidade. O que tornava a identificação com 

as mulheres comuns muito mais sentida e imediata. Não sem razão, Madalena torna-se a padroeira de muitos conventos _ que passam a funcionar 

como uma alternativa de encobrimento das prostitutas. Uma “(...) recuperação das mulheres de ‘má vida’ que ocorria paralelamente à organização 

espacial e social dessas mulheres nas cidades”3. Era preciso, sobretudo, combater a natureza visual da profissão _ manifesta na própria palavra 

“prostituere” do latim “expor aos olhos”. Torna-se uma “missão” da Igreja encobri-las, tirá-las do espaço público, mesmo que para isso fosse 

preciso atraí-las através de uma imagem similar e sedutora.  

Uma imagem que é igualmente fruto de um artifício. Como demonstram os estudos do historiador francês Jacques Dalarun4 e da portuguesa 

Maria Fernanda Birrento Pereira. Maria Madalena tal como em geral conhecemos não existe nos Evangelhos. A associação dela com a prostituição 

foi feita inicialmente pelo papa Gregório Magno em um sermão da missa de domingo de Páscoa em 599 d.C na tentativa de desqualificar a 

importância de Madalena como apóstola que daria seguimento aos preceitos Jesus. 

 

                                                
3 PEREIRA, 2002, p. 23.  

4 DALARUN (apud DUBY; PERROT, 1990, p. 29-63). 
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 Três personagens femininas citadas nos Evangelhos serão fundidas em uma só pelo papa: “Maria Magdala, da qual Cristo expulsa sete 

demônios, que segue até o calvário e que se julga ser a primeira testemunha de sua ressureição; Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro e a 

pecadora em casa de Simão o Fariseu, que banha os pés de Cristo com suas lágrimas, enxuga-os com os seus cabelos, unge-os de perfume”5. Nas 

palavras do papa: “Maria Betânia, Maria Madalena e a mulher pecadora e adúltera eram todas a mesma pessoa, Maria Madalena”6. Ao contrário 

disso, tudo indica que Maria Madalena não era uma prostituta, mas uma mulher provinda de linhagem nobre, que esteve sob guarda de sacerdotes 

de um convento conhecidos como os sete demôniosi.  

Considerada a “Apóstola dos Apóstolos” no Evangelho de João, foi possivelmente a discípula favoritaii de Jesus, despertando ciúme nos 

demais, especialmente de Pedro. No Evangelho de Tomé e de Maria Madalena há referênciasiii à oposição de Pedro à presença de Maria Madalena 

no séquito de Jesus. Segundo defesa de alguns historiadores, ela poderia ter sido também esposa de Jesus: “O Evangelho de Filipe insistirá que 

Maria Madalena é a companheira (Koinonos) de Yeshua, ou Jesus, e que ele a beijava frequentemente na boca. Os discípulos, vendo-o amar dessa 

forma Maria Madalena, disseram-lhe: ‘Por que a amas mais que a todos nós?’”7 

No entanto, os evangelhos de Maria Madalena e Filipe que conferem protagonismo a Madalena como apóstola preferida ou mesmo esposa 

de Jesus foram obscurecidos pela Igreja Romana _ publicitados e estudados apenas recentemente. Até então houve uma deliberada “subtração de 

                                                
5 DALARUN; DUBY; PERROT, 1990, p. 47.  

6 PEREIRA, 2011, p. 14.  

7 Ibid., p. 25 
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toda a sua história de líder e noiva; pela distorção de sua vida e suplementação de novos atributos, ‘pecadora e adúltera’ e também ‘possessa’, 

afirmado pelo Papa Gregório I”8.  

Imagem que é, no entanto, recomposta positivamente durante nos séculos XIII e XIV com o nascimento da ideia da “prostituta arrependida”. 

Uma revalorização associada à força adquirida pelos franciscanos e dominicanos em um período de generalizado sentimento de arrependimento e 

flexibilização das punições morais, com a introdução da ideia de pecado venial (perdoável) e do purgatório (como analisamos mais detidamente 

anteriormente). As imagens de Madalena não só representam esse novo sentimento social como também o produziam. A pecadora que deseja 

reabilitar-se passa aos poucos a ser a imagem da penitência, conversão e humildade, atitudes defendidas pelos movimentos mendicantes. A 

aproximação com o novo movimento religioso pode ser observada em suas primeiras representações, especialmente consagradas por Giotto e Fra 

Angélico.  

Giotto é o artista responsável por centralizar a imagem de Maria Madalena na cena da 

Crucificação no lugar antes ocupado por São Francisco de Assis aos pés da Cruz _ tópica 

provavelmente introduzida por Cimabue em 1290 no afresco da Basílica de São Francisco. Na 

imagem desgastada que fica em uma lateral do altar da Basílica, pude ainda identificar os anjos 

que se agitam dramaticamente no céu, alguns com pequenas vasilhas recolhem o sangue que jorra 

do corpo de Jesus. Abaixo, aos pés da Cruz, encontra-se reclinado São Francisco de Assis _ em 

sinal de humildade e sofrimento. Centralizados, Jesus e Assis, protagonizam a cena, observados 

por um conjunto numeroso de personagens nas laterais.  

                                                
8 PEREIRA, 2011.  
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Na primeira imagem9 de Giotto datada de 1320, o artista faz clara referência à obra de Cimabue, colocando igualmente São Francisco aos 

pés da Cruz. No mesmo ano realiza nova interpretação da Crucificação em uma cena que integra no ciclo de afrescos da capela Arena10. Agora é 

Maria Madalena que está no centro da imagem junto a Jesus, no lugar onde antes estava Assis.  

 

 

 

 

  

 

 

 

A centralidade de Madalena é indício do lugar de mediação divina nas práticas religiosas que passa a ocupar. Se Maria era a mãe que 

mediava a redenção das almas do Purgatório, Madalena passa a representar o próprio purgatório humano e, sobretudo, a possibilidade de um contato 

                                                
9 O quadro encontra-se na Alta Pinacoteca de Munique, Alemanha. Disponível em: <http://www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek>. 

10 Capela Arena, Pádua (Itália) visitada em julho de 2013.  

http://www.pinakothek.de/en/alte-pinakothek
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direto com Jesus, obtendo uma identificação com os fiéis que não era completamente possível e desejável à imagem de Maria. Nas poéticas palavras 

do escritor e frei espanhol Pedro Malon de Chaide, essa distinção entre a Maria carnal e a Maria espiritual é evidenciada: “Maria Virgem, a maior, 

é nosso sol. Governa o dia e os filhos da luz. Mas, há outra menor, a lua. Preside a noite, os pecadores, a estes dá luz para que saibam fazer 

penitência. Maria preside os inocentes, como o sol do dia; Madalena os pecadores como a lua, a noite”11, afirma o frei na obra “A conversão de 

Madalena”, publicada em 1588.  

Madalena era a imagem do pecado, qualificando como um atributo ou falha universal associada ao feminino. Como confirma o Abade de 

Vandoma, para quem Madalena é tida como uma metáfora “(...) da parte feminina presente em todo homem e que atrai para baixo, para o corpo, 

para o sensível, para a alma”, assim, ao falar da fragilidade feminina, ele queria falar sobretudo da “fragilidade humana”12.  

Tornar as pessoas conscientes de seu pecado funcionava como uma forma de controle e de sua progressiva internalização. A ideia do desvio 

moral cria um estado social de vigília e expiação social13. Seu arrependimento e redenção serão os elementos do novo caminho da salvação, que 

passa a indicar o arrependimento, a conversão, a penitencia, a reclusão e a humildade franciscana como alternativas. A vida na terra é percebida 

como um eterno purgatório associado à necessidade de sofrer continuamente para purificar-se.  

                                                
11 CHAIDE, 1588.  

12 DALARUN; DUBY; PERROT, 1990, p. 50.  

13 Como nos lembra o sociólogo Elias essas forças sociais são “forças exercidas pelas pessoas sobre outras pessoas e sobre elas próprias” (ELIAS, p. 17, 2011). Ou nas palavras 

de Jesus, segundo Paulo de Tarso, “Sois vós que fazeis existir o pecado/ Tudo é puro para aquele que é puro” na Epístola a Tito, 1.15 (BÍBLIA, 2011).  
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Nesse sentido, Madalena foi nas artes visuais o que o Purgatório foi na Literatura de Dante: um discurso visível que dará expressão aos 

estados de espírito de uma sociedade atormentada pela sensação de que seus atos na vida privada influenciavam a fúria divina. Madalena atendia 

e dava forma a esse sentimento angustiante experimentado pelas pessoas. Uma imagem que oferecia sobretudo um caminho a seguir, uma nova 

pedagogia da salvação.  

Enquanto Giotto indica esse caminho no paralelismo entre São Francisco e Madalena _ motivado pela encomenda de imagens para a nova 

Basílica dedicada a São Francisco em Assis _; Fra 

Angelico, por sua vez, estabelece a relação entre São 

Domingos de Gusmão e Madalena. Eleição vinculada 

a sua ligação a essa ordem religiosa. A série é realizada 

durante sua vida no Convento de São Marcos em 

Florença, entre 1440 a 1442.  

Ao contrário de Giotto, Fra Angélico suaviza a 

cena, retira dela os demais personagens e o agitado 

movimento dos anjos. Prefere concentrar toda a 

atenção nos três personagens que equilibram e 

compõem uma nova cruz simbólica: a Virgem à 

direita, São Domingos à esquerda e Jesus e Madalena 

como um contínuo central. Na leve passagem entre as 

cores, a cena nos conforta e apazigua. A crueldade da 
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Crucificação de Jesus e o sofrimento contido dos personagens parece dessa forma cumprir um propósito elevado. A dor adquire sentido e pode, 

enfim, ser suportada, contemplada calmamente e, por fim, desejada como caminho para a redenção.  

Depois dessa série de imagens o romano Fra Angélico, de nome Guido di Pietro Trosini, se tornará o mais célebre representante domínico 

no campo das artes. Ordem que, como a franciscana, era mendicante. Seus seguidores iam às ruas sem portar sinais de autoridade, comunicando-

se com uma linguagem simples e se espelhando na conduta de São Domingos de Gusmão. Um espanhol que durante o séc. XIII se engaja na 

evangelização no norte da Europa, peregrinando para Roma e Cister. Defendia que a pregação dependia do conhecimento da Bíblia e incentiva 

seguidores a ingressar nas universidades. O ingresso nessas instituições funcionava não só para adquirir conhecimento como para recrutar novos 

estudantes e intelectuais. Destacam-se dentre eles o padre italiano São Tomás de Aquino, que se torna filósofo e expoente da escolástica _ 

conciliando a fé cristã com o sistema de pensamento racional _, sendo responsável pela introdução de um novo sistema teológicoiv na Igreja Romana 

a partir do séc. XII e XIII.  

Fra Angélico será um dominicano estudioso das artes, conhece as inovações da perspectiva introduzidas por Giotto e Masaccio, usando 

“(...) o novo, sem alterar o espírito antigo”14. No convento florentino de São Marco, onde vive em clausura, “(...) pinta uma cena sacra na sela de 

cada monge e no final de cada corredor”15. Ao visitar o convento (hoje um museu aberto ao público) e percorrer cada sela, pude compreender o 

quanto essas imagens podem ter auxiliado a fé desses homens durante a clausura. A impressão que temos é que as pequenas celas se abrem nessas 

imagens/janelas transportando-nos para um espaço repleto de sentido. Ao entrar, subindo uma escada, somos tomados de assalto pelo impacto 

provocado pela imagem da anunciação da gravidez de Maria pelo anjo Gabriel (250 x 297). Com asas em um dégradé sofisticado, identificamos 

                                                
14 GOMBRICH, 2008, p. 256.  

15 Ibid., p. 252.  



288 

 

mais de dez tons de cores. A cena reproduz a própria arquitetura dos arcos do convento, oferecendo uma segunda dimensão para a entrada em um 

universo simbólico muito particularmente interpretado por Angélico.  

Na primeira cela, a protagonista das demais nos é apresentada. Em uma imagem de 166 x 125cm, vemos 

a cena da ressureição de Cristo testemunhada por uma delicada Maria Madalena. Seu vestido tende mais a um 

rosa-sereno do que ao típico vermelho associado a ela. A delicadeza dos gestos de sua mão e sua humildade 

ganham forma no ato de ajoelhar-sev diante de Cristo, ainda que sua santidade e presença imperem _ enfatizada 

pelo dourado de sua auréola, que se mimetiza nos longos cabelos loiros.  

Assim como em Giotto, Fra Angélico utiliza os longos cabelos loiros como identificação da Madalena 

pecadora. Com esse elemento ambos dão vida visual a uma personagem criada arbitrariamente pelo papa 

Gregório Magno em discurso: unindo a mulher anônima16 citada nos evangelhos que depois da unção teria 

enxugado os pés de Jesus com os longos cabelos, com a referência feita a Madalena como uma das mulheres 

presentes durante o calvário e Crucificação de Jesus. Aproximando a passagem de maior carga erótica17 da 

vida de Jesus com o sofrimento da fiel acompanhante junto a Cruz. Uma combinação que parece seduzir 

visualmente o público. Tanto que desde a segunda metade do século XV e durante todo o século XVI a cena 

                                                
16 “Em todos os Evangelhos é descrita a unção feita a Jesus por uma mulher mas não lhe é atribuída um nome. A mulher depois da unção teria enxugado os pés de Jesus com os 

seus próprios cabelos” (...) A mulher que ungiu Jesus num banquete, em Betânia, seria a mesma que lhe lavou os pés e os enxugou com os seus próprios cabelos? (PEREIRA, 

2011, p. 29) 

17 “A história da unção é a expressão mais íntima das relações eróticas registadas na vida de Jesus” (GARDNER, 2005; LELOUP, 2006 apud PEREIRA, 2011, p. 32). 
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da Crucificação com a jovem Maria Madalena aos pés da Cruz no centro da cena ao lado de Maria e João Batista será realizada intensamente por 

quase todos os artistas consagrados18 em várias partes da Europa. 

 

 

                                                
18 Dentre eles: Massacio (1426); Andrea del Castagna (1441); Roger Van Weyden (1460); Gozzolli (1491); Albrecht Durer (1494); Perugino (1494); Botticelli (1495) e no sec. 

XVI por Grunewald (1500-1515); Bellini (1501); Signorelli (1507); Altodorfer (1515-1520); Corregio (1525); Miguelangelo (1540); Tintoretto (1568); Carraci (1583); El Greco 

(1588), entre outros artistas. (Os nomes em negrito correspondem aos autores das imagens apresentadas).  
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 Madalena adquire gradual protagonismo, mesmo em relação à Virgem, que gradualmente recua para o lado direito da cena da 

Crucificação. O que podemos observar na imagem do já celebre pintor Pietro Peruginovi em 1493 para o convento florentino dedicado a Madalena.  

O artista posiciona uma serena 

imagem da pecadora no arco central junto a 

Jesus. Numa das laterais está São Bernardo, 

a Virgem e São João Evangelista, e na outra 

São Benedito. O afresco, terminado em 

1496, apresenta o arranjo simétrico 

piramidal entre os personagens, produzindo 

um efeito harmônico “(...) à custa de um 

artifício: ele sacrificou o fiel retrato da 

natureza pelo qual os mestres do 

Quattrocento se haviam batido com tão 

apaixonada paixão (...) oferecem-nos uma 

visão de mundo mais sereno e mais 

harmonioso que o nosso”19.  

                                                
19 GOMBRICH, 2008, p. 315.  
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O sereno sofrimento que encontramos na 

Madalena de Fra Angélico e de Perugino em 

Florença20 não vemos em outras cidades. Florença 

representava um refúgio em meio à turbulenta 

tensão religiosa que ganha forma na Alemanha, 

espalhando-se posteriormente pelo resto da Europa. 

Não sem propósito, uma das mais 

dramáticas interpretações de Madalena e da 

Crucificação de Jesus será realizada na Alemanha 

em uma obra do artista conhecido por Matthias 

Grunewald em 1515. Quase nada se sabe sobre ele, 

inclusive há dúvidas sobre seu nomevii. Segundo o 

historiador de arte Gombrich, o artista pode de fato 

ser Mathias Gothardt Nithardt. Viajei até Colmar (a 

pequena cidade alemã, atualmente sob domínio 

francês) para conhecer a imagem, exposta no Unterlinden Museum.  

                                                
20 “Em nenhuma outra esse sentimento de esperança e certeza era mais intenso do que em Florença” (GOMBRICH, 2008, p. 224). 
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O pouco que se sabe sobre as origens do impressionante polípticoviii é que foi encomendado pelo padre Guy Guers para o Mosteiro Antonino, 

que se localiza em uma aldeia a 15 km da cidade de Colmar. O lugar funcionava como uma espécie de hospital, tornando-se conhecido por curar 

doenças de pele, ministrando o fogo e o vinho de Santo Antônio. Uma doença atualmente conhecida por ser resultado do envenenamento com um 

fungo (ferrugem) que cresce na grama de centeio contaminando a farinha usada para fazer pão. No caminho de carro para a cidade se podem ver 

as extensas plantações de trigo, que continuam a 

ser uma atividade econômica na região. Chama 

também atenção o belo horizonte de serras que 

emolduram a plantação.  

O consumo do fungo no trigo “(...) 

resultava em gangrena das mãos e pés devido à 

constrição do fluxo de sangue para as 

extremidades”ix. O aspecto da pele deformada dos 

doentes e sua deterioração provavelmente 

impactaram o artista. Seu Cristo possui um 

realismo exacerbado, beirando ao fantástico. O 

aspecto doentio, quase esverdeado da pele, os 

espinhos que o ferem, torturam e marcam todo seu 

corpo, os pés contorcidos, a desproporção e 

expressão de dor de suas mãos oferecem a medida 
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exata do sentimento dessa dor dramática que ultrapassa uma esquemática representação corporal.  

Um sofrimento ecoado pela Virgem e por Madalena, que se inclinam para ver 

Jesus. Um gesto que evidencia a dor das Marias de forma espelhada. Sustentada por São 

João, a Virgem parece desmaiar, preservando as mãos unidas em forma de oração. No 

chão, Madalena repete este gesto; no entanto, seus dedos se comprimem violentamente 

_ assemelhando-se à dramática expressão das dores das mãos crucificadas de Jesus. Seus 

lábios se contorcem, como de quem chora descontroladamente. Momento em que 

podemos entrever seus olhos revelados pelo véu transparente _ na intenção mais de 

destacar do que de esconder os longos cabelos que lhe percorrem o corpo.  

 Comparadas, as cenas de Grunewald e Perugino apresentam diferentes modulações e 

efeitos para o mesmo tema. Ainda que preservem uma raiz comum: ensinam-nos a ver 

beleza no sofrimento por meio da harmonia, equilíbrio e formas. As imagens da 

Crucificação conduzem à internalização da ambiguidade beleza-sofrimento _ que tocam 

no cerne da própria ética cristã. Conferem um sentido transcendente à dor humana, 

auxiliando a suportar o “vale de lágrimas”, especialmente ante as mudanças e reformas 

que se apresentam e não tardam a impactar toda a Europa.  

Havia grande insatisfação prestes a irromper contra a Igreja Romana tanto entre 

os camponeses como entre os nobres alemães que empobreciam. O país era alvo de 

abusos mais pronunciados da arrecadação clerical. Sem um governo forte que pudesse 
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intervir a seu favor (como fizeram França e Inglaterra), a Alemanha tornou-se um lugar visado para a tarifação, venda de indulgências, dispensas 

e relíquias supostamente sagradas.  

O humanista neerlandês Erasmo de Rotterdam satirizava o comércio de relíquias sagradas dizendo: “As igrejas da Europa possuíam pedaços 

de madeira da verdadeira cruz em quantidade suficiente para construir um navio”21. O surgimento dessa desconfiança com os objetos tidos como 

sagrados, não se restringe aos intelectuais e será central para desencadear o processo mais amplo de “desencantamento do mundo”. Uma crise da 

ideia de sagrado que esteve historicamente associada “(...) à presença real de Deus em um objeto físico, devido o mistério da transubstanciação”. 

Por isso, romper essa relação foi também em grande medida romper com a ideia de sagrado, pois “a desmagificação do mundo é inseparável do 

processo de dessacralização”22.  

As isenções da Igreja Romana se tornavam igualmente abusivas e questionáveis: “As mais comumente vendidas eram as isenções de jejum 

ou das leis matrimoniais. Por exemplo, primos em primeiro grau poderiam casar-se desde que pagassem uma taxa equivalente a dois dólares, ao 

passo que o grau mais próximo de parentesco, como o tio e sobrinha, a taxa alcançava trinta vezes essa soma”23. O comércio do perdão cresce. Em 

Augsburgo, a família de banqueiros Fuggers vendia indulgências à base de comissão, ficando com um terço da receita do perdão papal, destinado 

ao papa Leão X, que usufruía de uma renda anual de mais de 1 milhão de dólares. Tributos “(...) que escoavam a riqueza dos países setentrionais 

                                                
21 GAUCHET, 2008.  

22 Ibid, p. 49.  

23 BURNS, 1968, p. 537.  
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em proveito da Itália”24. Havia um ressentimento nacional de fundo que nos pode oferecer os diferentes graus de tolerância com os abusos dos 

papas italianos que passam a ser vistos como estrangeiros e intervencionistasx.  

A pecadora arrependida torna-se símbolo da própria Igreja no período da Contrarreforma _ lugar antes ocupado por Maria. Representava o 

movimento de moralização do comportamento dos clérigos. Alexandre VI, papa que ocupava o posto às vésperas da Reforma Protestante, teve oito 

filhos; Leão X enriqueceu-se na escalada de impostos, indulgências e vendas de cargos eclesiásticos, além de uma infinidade de escândalos sexuais 

e financeiros que precipitaram o questionamento da legitimidade da Igreja Romana. “Se tal instituição estava maculada, culpável, deveria ajoelhar-

se e converter-se, abandonando a vida antiga, como fizera a santa”25. 

Não sem propósito, o cardeal e teólogo francês Pierre Bérulle elege Maria Madalena como imagem da Igreja nesse momento. O cardeal 

dedicou-se em grande medida a converter os protestantes e reformar internamente a Igreja, sendo um dos mais atuantes clérigos durante a 

Contrarreforma católica na França. A prostituta arrependida funcionava como representante dos desviantes que retomam o caminho correto: o 

cristão. Para isso era preciso a humilhação e servidão à Igreja, sendo sua imagem a mais didática encarnação dessa autorrendição: “Por toda parte 

a vemos aos pés de Jesus. É sua morada e sua herança; é seu amor e sua conversão, é sua marca e sua diferença na graça: a união dolorosa da santa 

penitente com Jesus”26, afirmava o cardeal, referindo-se certamente à multiplicação de pinturas de Maria Madalena aos pés de Cristo.  

                                                
24 Ibid.  

25 PEREIRA; 2002, p. 21.  

26 Escreve a passagem na obra “Élevation à Jésus-Christ Notre Seigneur sur la condute de son esprit et de sa grâce vers Saint Madeleine” (CORBIN; VIGARELLO, 2009, p. 
87) 
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Além de Bérulle outra importante personagem dará impulso ao culto da prostituta arrependida na passagem do séc. XVI para o XVII: Santa 

Teresa d’Ávila. Espanhola que se torna conhecida pela reforma que empreende nos conventos de ordem Carmelita27. A religiosa funda em 1562 

uma comunidade carmelita reduzida com o apoio do bispo e do padre dominicano Ibañez. Mas contra a vontade do prefeito, dos nobres e da 

população de Ávila _ receosos de que o novo convento pudesse impactar as tributações locais. O prefeito chega, inclusive, a ordenar a demolição 

da construção, dissuadido pelo padre Ibañez. Nesse novo e polêmico convento, Teresa estabelece normas de conduta mais severas, em especial: o 

silêncio, a clausura e a pobreza. As mulheres dessa ordem usavam sandálias e são conhecidas, por essa razão, por irmãs descalças.  

Até então os Conventos Carmelitas na Espanha autorizavam a visita de pessoas. Os locutórios do convento tornaram-se lugar de encontro 

para as mulheres, que podiam inclusive sair da clausura sem muita dificuldade. O desejo de Teresa em fundar uma nova ordem liga-se à culpa por 

essa intensa sociabilidade e por suas conversações. Em certo momento, contemplando uma imagem de Cristo crucificado, diz: “Senhor, quem vos 

colocou aí? Pareceu-lhe ouvir uma voz: Foram as tuas conversas no parlatório que me puseram aqui, Teresa”28.  

A imagem da Crucificação parece ter especial impacto na conversão de Teresa. Cita em diversas cartas e em suas obras o sangue de Cristo, 

em um ambivalente registro de fascínio e sofrimento, momento em que adota a penitência e a confissão como saída. Em uma carta enviada ao 

padre Gerônimo Gracian, aconselha os fiéis: “Que a confissão seja clara, pura, verdadeira, penitente e dolorida: vai fazer este o sacramento com 

dor, com temor, com contrição perfeita, com o propósito confiante de não voltar a ofender a Deus: dizer limpamente o que impuramente obraste: 

                                                
27 Ordem dos irmãos da bem aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo (ordem que surge no sec. XI, no monte Carmelo em Israel).  

28 TERESA, 1877, p. 72.  
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falar com seu Pai, a seu Deus, a quem derramou por ti o seu sangue. (...) Dizer que pecado cometeste (...) onde pecou. Não olhe tanto para o 

sacerdote, quando para Deus, que ele representa”29.  

Teresa mantém contato intenso via cartas com padres e bispos de sua época, tornando sua reforma de conhecimento público. O próprio 

cardeal francês Bérulle conhece Teresa e a ordem carmelita em 1604, em uma visita à Espanha. Fica impactado com as mudanças empreendidas 

por ela e faz circular seus feitos na França. Ambos tinham em comum o apreço pela imagem de Madalena. Em sua autobiografia escrita por volta 

de 1562 se diz uma “devota fervorosa da gloriosa Maria Madalena”. Acreditava também na ideia de uma prostituta convertida. Em uma passagem 

refere-se a ela: “Sendo muito apaixonada pelos homens, todo o amor converteu em amor de Deus”30.  

Intitulado posteriormente como “Livro da Vida” (1562), a autobiografia de Teresa foi ordenada pelo seu confessorxi. Teresa escreve 

dirigindo-se não só a elexii, mas consciente de “(...) que seu manuscrito será mostrado a Inquisição para que sancionem como legítimas. (...) O texto 

revela uma Santa Teresa apreensiva com a recepção do seu manuscrito possa receber por parte das autoridades, mas também revela uma mulher 

muito segura da autenticidade e importância do seu contato íntimo com Deus”31. Assim, ainda que hesite escreve uma forte passagem que 

selecionamos a seguir, usada como fonte de inspiração pelo escultor napolitano Gian Lorenzo Benini para realizar a mais ousada e expressiva32 

imagem de sua ambígua conversão.  

                                                
29 Ibid., 1752, p. 516.  

30 TERESA, p. 8, 1562 

31 CAVALLARI, 2010, p. 30. 

32 Bernini “conseguiu “uma intensidade de expressão facial que jamais fora tentada na arte” (GOMBRICH, 2008, p. 440) 
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Os arrebatamentos de que te falo são absolutamente diferentes dos impulsos da devoção sensível...Por vezes, um dardo penetra-me no 

mais íntimo das entranhas e transpassa-me o coração...Nenhuma linguagem poderia traduzir nem exaltar a maneira como Deus me 

causa esta ferida, nem o tormento de que Ele é responsável.... 

O vosso amor, ao penetrar-me integralmente, mergulhava-me numa agonia muito suave da qual a minha alma nunca desejaria 

sair...Quando me encontrava nesse estado, eu via junto a mim, à esquerda um anjo sob forma corporal...não era grande, mas pequeno 

e extremamente belo, pelo seu rosto incendiado parecia ser um dos mais elevados entre aqueles que parecem mais abrasados pelo 
amor…parecia estar em brasa. Parecia-me, por vezes, que ele trespassava meu coração com o dardo e enterrava até as entranhas. 

Quando o retirava, dir-se-ia que o fogo levava com ele e me deixava inteiramente abrasado por um imenso amor de Deus. A dor era 

tão viva que me fazia soltar os gemidos de que te falei.  

Enquanto durava este êxtase, eu ficava como que fora de mim. Desejaria não ver nada, não falar, mas apenas saborear o meu tormento; 

porquanto ele era, para mim, uma glória superior a todas as glórias deste mundo33.  

 

Teresa inaugura uma improvável literatura erótico-religiosa. Transformando o êxtase sexual em êxtase religioso. Um perigoso limite para 

uma mulher de sua época, ainda que vivesse em um momento de reformas e mudança de mentalidade. Sua religiosidade, posteriormente nomeada 

como teologia mística, foi aceita pelas autoridades religiosas por uma série de fatores: o sucesso de sua reforma; sua origem (era filha de uma 

família rica de criadores de gado); por sua influência e proximidade com o bispo e os padres locais. Além desses fatores _ que orbitavam a seu 

redor _, a própria Igreja Romana ousava e incentivava a produção de relatos sensíveis pressionada pela competição religiosa no contexto da 

Contrarreformaxiii, introduzindo efeitos cada vez mais espetaculares e cenográficos nas Igrejas. A música, a iluminação, as imagens eram poderosos 

artifícios _ capazes de produzir genuínas experiências emocionais. O escultor napolitano Gian Lorenzo Benini será um dos mais célebres interpretes 

dessa fase.  

                                                
33 TERESA, St. (DUBY; PERROT, 1992, p. 110). 
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A escultura do êxtase de Santa Teresa foi encomendada em 1647 pelo cardeal 

veneziano Frederico Cornaro, que havia elegido a capela das carmelitas descalças Santa 

Maria dela Vittoria, em Roma, para seu túmulo. A imagem da santa que havia sido 

canonizada (1622) toma o lugar da imagem de São Paulo. Localizada do lado esquerdo do 

altar-mor, a imagem está separada dos expectadores por um parapeito de madeira, onde 

foram atualmente amarrados textos plastificados em diversas línguas para que os turistas 

leiam a passagem da confissão de Teresa enquanto contemplam a escultura.  

Nela a Santa tomba diante do anjo, que faceira e delicadamente parece remover o 

dardo de ouro que acaba de penetrar o corpo da santa. Os olhos fechados, a boca 

entreaberta encontram na imagem de Teresa a exata medida entre o prazer e a dor. As 

inovações dramáticas e emocionais do estilo barroco de Bernini se manifestam não só nas 

expressões faciais, mas em todo o conjunto da escultura. O manto da santa agita-se de 

forma “(...) inteiramente nova. Em vez de deixar cair em nobres e majestosas pregas, à 

maneira clássica consagrada, fê-las revolutear de forma a aumentar o efeito de excitação 

e movimento. Em todos esses efeitos seria em breve imitado de um extremo a outro da 

Europa”34.  

                                                
34 GOMBRICH, 2008, p. 440. 
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A iluminação e a música compõem igualmente o conjunto cênico e 

imaterial do êxtase. Na Igreja, uma janela encoberta por uma cúpula confere luz 

aos raios de ouro que adornam o fundo da escultura. Truque que não é percebido 

pelo ângulo de observação dos fiéis separados por certa distância pelo parapeito.  

A música adquire também especial importância nessa fase emocional e 

barroca embalada pelo humanismo. Conhecida como a Idade Áurea do Canto. 

Diminui-se o uso de instrumentos musicais, ficando apenas o órgão como 

acompanhamento. Desenvolve-se um especial fascínio pelo conjunto de vozes 

humanas e pelas surpreendentes modulações e sons que podiam realizar, tendo 

como influência o canto gregoriano. Chamada de polifonia, ou contraponto, a 

arte de reunir e harmonizar diferentes vozes em um coral ganha expressão máxima a partir do séc. XVI, sendo o compositor italiano Giovanni 

Pierlugi da Palestrina35 (cidade próxima a Roma), responsável pelo coral da Capela do Vaticano e Orlandus Lassus, chefe do coral de Munique, na 

Alemanha, seus mais célebres e prestigiados representantes. 

Juntas, a música, a iluminação e a imagem da escultura de Teresa em êxtase provavelmente foram capazes de tocar as notas das almas mais 

incrédulas. Mas a experiência religiosa de Teresa não era a única espetacular revolução que se agitava do interior dos conventos de mulheres para 

                                                
35 Para escutar uma execução de uma composição de Giovanni Palestrina, executada pelo coral britânico The Tallis Scholars. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=i4VoKso5ERI>. Ou execução com imagens da Capela Sistina. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4cNEp9nQizM>. 

https://www.youtube.com/watch?v=i4VoKso5ERI
https://www.youtube.com/watch?v=4cNEp9nQizM
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mobilizar o debate público. Casos que envolviam freiras que se diziam possessas e os exorcismos públicos que se seguiam seriam um capítulo à 

parte da influência da imagem de Maria Madalena sobre as mulheres. Conhecida como aquela da qual Cristo expulsa sete demônios, Madalena 

servia de inspiração para esse fenômeno social que toma conta dos conventos no final do séc. XVI e durante o séc. XVII. Vale lembrar que ela era 

a padroeira de grande parte deles, sendo sua imagem visual uma presença diária para essas mulheres enclausuradas.  

Apesar de não estabelecer o vínculo entre Madalena e as possessas, o historiador Robert Mandrou dedica boa parte de sua obra36 para 

realizar uma instigante análise de como essas mulheres habilidosamente foram capazes de alterar a imagem de endiabradas para santas, 

conseguindo, inclusive, mandar muitos padres para a fogueira. Invertendo a lógica da caça 

às bruxas (ainda que em pequena escala). Inversão de poder que, segundo minha hipótese, 

se deve ao uso sagaz da imagem de Madalena pelas mulheres. Um uso, diga-se de 

passagem, completamente imprevisto pela Igreja.  

 Em geral, as possessas eram jovens que provinham da pequena nobreza local com 

formação cultural considerável. Ao que tudo indica, conheciam a literatura demonológica 

e suas imagens. Suas crises davam início com ataques epiléticos, movimentos violentos 

que simulavam o ato sexual, palavrões, adivinhações, exibições de estigmas, supostos 

milagres, uso de expressões em latim e conhecimento de demonologia. Em seguida, 

afirmando-se possuídas, começam a denunciar padres, incrédulos e desafetos. 

                                                
36 MANDROU, 1979.  
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 Davam início a uma corrida de investigações, acionada sobretudo pela disputa por autoridade entre padres, juízes e médicos _ grupos até 

então articulados.  

 A crescente autonomização dos cientistas em busca de autoridade e reconhecimento social conduz a uma gradativa ruptura com o campo 

religioso. Alguns médicos passam a defender que as possessas sofriam de uma doença37: a melancolia. Diagnóstico que contrariava a estabelecida 

autoridade dos demonólogos. O que irá forçar, por outro lado, que os padres afirmem a veracidade das possessões diabólicas, para que pudessem 

manter o status de responsáveis pela ordem do mundo. Configuram-se nesse arranjo disputas de interesses entre os grupos que têm, como efeito 

colateral, a concessão de poderes sem limite a essas mulheres. Elas passam a ter a oportunidade de se vingar de abusos sexuais cometidos por 

padres ou mesmo de um afeto não correspondido. Além de se proteger dos incrédulos, denunciando todos aqueles que duvidassem de sua 

encenação38.  

Freiras possuídas e padres exorcistas tornam-se “celebridades” locais. Uma fama que circula por meio de folhas volantes, livros, cartas e 

boatosxiv, espalhando-se por toda a Europa e por outros conventos, alimentando o contágio e imitação de outras jovens. Os conventos ganham 

publicidade, peregrinos e doações; e as Igrejas locais tornam-se verdadeiros palcos39 desses exorcismos espetaculares que atraíam simultaneamente 

eruditos e curiosos vindos de todas as partes. Em Loudun, “(...) em 20 de maio teve lugar na presença de duas mil pessoas dentre as quais estavam 

                                                
37 Segundo conclui o diagnóstico do Doutor Quillet ao observar Catherine Aubin e Jehanne de Tailleux: “Tudo isso prova que não há nelas nenhum demônio, que sua possessão 
é falsa, que elas começaram por doença, tendo a imaginação lesada de forma que acreditaram estar endemoninhadas; (...) Espero que a justiça deterá bem depressa o curso dessa 

sacrílega maldade contra pessoas honestas caluniadas por essas tratantes e que os remédios santos da Igreja não serão mais empregados inutilmente nessas moças infelizes” 

(MANDROU, 1979, p. 207).  

38 Ibid. p. 215.  

39 “Instaladas sob tablados em certas igrejas as freiras prioresas a frente, oferecem suas revelações sobre a perversidade dos demônios” (MANDROU, 1979, p. 175).  
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vários senhores de distinção, mais de cento e cinquenta, tanto bispos e abades quanto magistrados, tantos ou mais padres, com cinco médicos”40. 

A apresentação das freiras era capaz de provocar fortes emoções coletivas e atiçar a imaginação mesmo dos mais incrédulos, como podemos 

observar no relato de um espectador:  

O rosto lhe incha em um instante tão medonhamente que, sem hipérbole, ela o tinha três vezes maior que o comum e sobretudo os 
olhos que estavam grandes como os do maior cavalo; ele (o Diabo) a manteve por mais de um quarto de hora nessa postura; e a repôs 

de um golpe em seu estado natural, que é de ser uma jovem muito bonita; enquanto ela estava desfigurada dessa forma, o doutor da 

Sorbonne lhe tomou o pulso que achou muito tranquilo; penetrado de dor ele fez um discurso dos mais tocantes sobre o que se via e o 

que outra coisa não podia fazer-lhe que trazer águas aos olhos. Os juízes, o oficial de guardas, seus arqueiros e mais de quinhentas 
pessoas dentre os espectadores choraram igualmente41.  

 

 Esse “talento em iludir os observadores mais perspicazes”42 foi também uma das fontes de prazer das possuídas. Ainda que não tenham 

assumido a fraude que lhes deu fama, Joana dos Anjos, a mais famosa freira do Convento de Loudun, confirma sua satisfação durante a suposta 

possessão: “O diabo me enganava constantemente por uma pequena satisfação que eu tinha nas agitações e outras coisas extraordinárias que ele 

fazia em meu corpo”43. Ela junto a outras dezesseis freiras possuídas (conhecidas como as freiras de Loudun) denunciam o renomado e jovem 

padre local, cura de Sainte-Croix-de Loudun, Urbain Grandier. Após o processo, ele é condenado e queimado em uma fogueira em 18 de agosto 

de 1634, diante de mais de 6 mil pessoas. O caso é de tal forma popular na época que o escritor Louis Coulon, em seu guia turístico sobre a cidade 

                                                
40 MANDROU, 1979, p. 176.  

41 MANDROU, 1979, p. 176.  

42 Ibidem, p. 198.  

43 Ibid., p. 178.  
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lembra o caso da seguinte forma: “A história das ursulinas de Loudun, possessas pelo que acreditam os mais sábios, é tão conhecida por todas as 

províncias que não é necessário escrevê-la”44.  

A fama para além dos muros do convento e a respeitabilidade que adquirem após exorcizadas e “purificadas” concede às freiras o status e 

a veneração digna de uma santa. Como foi o caso de Elisabeth de Ranfaing, que, em 1627, mandou distribuir medalhas e terços que estiveram em 

suas mãos e segundo ela funcionariam como amuletos de proteção contra o Diaboxv. Atividade devocional inaugurada pela ex-possuída que mais 

tarde dará origem ao hábito de portar medalhas de santos.  

Tanto Elisabeth como outras ex-possessas freiras após exorcizadas tomam uma atitude que corrobora a hipótese aqui levantada de que estariam 

tomando como exemplo a imagem e narrativa mítica da vida de Maria Madalena. Pois, assim como a lenda, elas peregrinam e isolam-se por um 

tempo após sua exposição, retomando em seguida a público como santas.  

Acreditava-se que Madalena, após a morte de Jesus, teria fugido para a França e iniciado uma vida eremita, vivendo em uma gruta na região 

de Provence, a gruta de Sainte-Baume. Uma lenda que se confunde e se contamina com a lenda da prostituta eremita arrependida Maria Egipciaca. 

Lenda divulgada pelo arcebispo de Jerusalém, Sofrônio, em 634 d.C, e rememorada em 1260 pelo bispo de Gênova, o dominicano Jacopo de 

Varezza, na coletânea de narrativas conhecida como “A Lenda Áurea” ou Dourada. Trata-se da história da bela adolescente Egipciaca que vivia 

no ano 270, nos tempos do imperador Cláudio, que abandonou a casa dos pais para prostituir-se voluntariamente. Durante uma viajem de Alexandria 

a Jerusalém, para adorar a Santa Cruz, a jovem teve porém uma experiência mística. Ao tentar entrar na Igreja, sentiu-se sobrenaturalmente 

impedida. Atribui o fenômeno à vontade da Virgem Maria. Decide, então, partir para exílio e fazer penitência no deserto, localizado do lado oposto 

ao Rio Jordão. Recebe simbolicamente três moedas de prata para adquirir três pães _ que lhe serviram de alimento ao longo dos 47 anos de sua 

                                                
44 MANDROU, 1979, p. 173.  
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vida eremítica45. Suas roupas se decompõem e são substituídas pelos longos cabelos louros. Um poema medieval espanhol de autoria desconhecida 

narra as agruras de sua milagrosa sobrevivência: 

Cuando este pan fue acabado 

Volvió María a las yerbas del campo 

Como otra bestia las mascaba 

Mas por eso no desmayaba 

De yerbas e granos  

Vivió dieciocho años 

Después vivió veinte que no comió 

Toda se mudó de otra figura 

Pues no tiene paños ni vestidura 

Perdió las carnes y el color, 

Que eran blancas como la flor, 

Sus cabellos que eran rubios, 

Se volvieron blancos y sucios46 

                                                
45 BARBEITO, 2002.  

46 BARBEITO, 2002 p. 197-198. 
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 Relato que ganha tons fantasiosos durante sua 

circulação, mimetizando-se a biografia da 

pecadora arrependida. Acreditava-se que 

Madalena era levada todos os dias do deserto ao 

céu pelos anjos para escutar a música celestial 

vestida apenas por seu cabelo. A sonora e sedutora 

cena serve rapidamente como tema para os artistas: 

como podemos ver na escultura do séc. XIV 

realizada por um artista anônimo (que se encontra 

na Igreja Maria Madalena na cidade polonesa de 

Torún), ou a representada pelo italiano natural de 

Parma Giovanni Lanfrancoxvi em 1604.  
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  No sul da Alemanha, em Augsburg, uma das mais impactantes esculturas da assunção sonora de Madalena foi realizada entre 1515-1520 

pelo alemão Gregor Erhart. Nascido em Ulm e filho de um escultor, o artista se muda para a 

próspera cidade de Augsburg em 1494, período em que recebe importantes encomendas. Duas em 

especial: uma Madona da Misericórdia para o imperador romano Maximiliano I em 1515 e esta 

Maria Madalena, para adornar a nave central da Igreja Santa Maria Madalena, do convento 

dominicano de Augsburg. Imagem que atualmente se encontra no museu do Louvre47, em Paris, 

França. E, se cabe uma impertinência, a minha favorita da santa, que sempre visito e revisito 

estando no museu.  

 Realizada em uma só peça de madeira, técnica tradicional na Alemanha, a escultura 

impressiona pelo tamanho natural (1,77m). A presença “carnal” da imagem impõe-se. O que se 

potencializa quando imaginamos que ela estava originalmente suspensa por anjos em uma estrutura 

de metal oval na nave central da Igreja.  

Elaborada para que pudesse ser vista por todos os ângulos, a escultura oferece um imenso 

prazer ao rodeá-la. Pois, “longe da convenção gótica de uma figura magra, irreal, a escultura revela 

as curvas femininas. (...) A modelagem do corpo _ as pequenas cavidades de músculos tensos e 
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sulcos fracos nas partes carnudas _ mostram grande sensibilidade e beleza”48. Podemos também contemplar o cuidadoso efeito das longas e 

onduladas mechas de cabelo que percorrem quase todo o corpo da escultura sem, no entanto, encobri-la. O que eles escondem, em verdade, nas 

costas, é um fundo falso _ uma espécie de cofre, onde provavelmente os freis escondiam relíquias, objetos de valor ou documentos importantes.  

Os longos cabelos dourados de Madalena serão emblemáticos nesse sentido. Um curioso véu erótico (nas palavras do apóstolo Paulo49), 

que cumprem uma dupla função: símbolo de seu pecado mas também de seu arrependimento. Sua intensa produção revela o gradual despudor da 

própria Igreja na encomenda das imagens. 

A narrativa da eremita no deserto é propagada também por clérigos e governantes franceses que diziam ter encontrado relíquias ligadas à 

santa. Como se passa no primeiro grande local de peregrinação em homenagem a Madalena: a abadia de Vézelay. Em 1037, o novo abade, Geffroi, 

queria reformar o mosteiro. Para tanto, possivelmente “foram ‘inventadas’ e expostas relíquias de Madalena”50. Os monges se ocupam de espalhar 

a notícia de que os restos mortais de Madalena estavam na abadia: “Não tardou que grupos de peregrinos fossem ao mosteiro. A peregrinação 

provocou em toda a cristandade latina a explosão do culto à santa”. Despertando também a concorrência com outras abadias francesas. Carlos II, 

então conde de Provença diz igualmente ter encontrado na basílica de Saint-Maximin La Sainte-Baume o corpo de Madalena51.  

Instaura-se uma disputa entre as abadias de Vézelay e Sainte-Baume, motivada não somente pela devoção, mas pelas esmolas e vultuosas 

doações que se seguiam à peregrinação. A Basílica de Saint-Maximin La Sainte-Baume passa a exibir o suposto crânio de Madalena no altar. 

                                                
48 Texto e informações oferecidas pelo Museu do Louvre, Paris. Disponível em: <http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/st-mary-magdalene>. 

49 Escrevendo aos coríntios, diz: “É glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu” (PAULO apud: PERROT, 2007, p. 52).  

50 BARBEITO, 2002.  

51 PEREIRA; SILVA; 2002, p. 22.  

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/st-mary-magdalene
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Segundo os anais dominicanos, pesquisados pelo historiador inglês Laurence Gardner, peregrinaram até o local o rei Luís XI, que dizia ser Madalena 

“uma filha da França pertencente à monarquia”; também Carlos VIII; Luís XII; Anne de Britânia; Luís XIII; Luís XIV e sua mãe, da Áustria; dentre 

outros: “Nunca antes um santuário atraía tanta atenção promissora. Em um único dia, cinco reis 

chegaram de diferentes partes da Europa e, no curso de apenas um século, nada menos do que 

oito papas tiveram registro de passagem no local”52.  

 A confirmação de sua fuga para o sul da França em 44 d.C parece ter encontrado nas imagens 

o indício que faltava para confirmar as narrativas _ sem que se questione, por exemplo, a datação 

tardia, sua encomenda e motivações. As imagens são tomadas, precipitadamente, como provas 

testemunhais.  

Na série a seguir: esculturas e pinturas de Giotto de 1320; Lukas Moers, de 1432; Peras Matas, 

de 1526; e outros artistas da Idade Média representam a 

embarcação chegando à costa de Marselha, na França. 

Madalena é identificada por levar nas mãos o vaso de 

alabastro, onde portava o unguento aromático citado nos 

Evangelhos com que teria supostamente ungido Jesus. Em 

todos os Evangelhos a unção é mencionada. Feita por uma 

mulher que enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. 

                                                
52 GARDNER, 2006, p. 105.  
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No entanto, não se identifica quem é a mulher que a realizaxvii. O único Evangelho que associa Madalena a uma das unções é o de João: “Ele afirma 

que a unção a Jesus foi feita por Madalena em Betânia, uma semana antes da Páscoa. No trecho 20:15 ele também afirma que Madalena vai 

reivindicar o corpo de Jesus. Ela só poderia fazê-lo caso fosse da família. Há a citação novamente de uma unção relacionada a Madalena depois da 

Crucificação _ a qual tradicionalmente era feita pela esposa”53. A despeito das dúvidas acerca da relação afetiva de Madalena com Jesus e mesmo 

de sua autoria nas unções, as imagens consagram o alabastro como símbolo de sua identidade e de sua relação com Jesus.  

Ainda que não estejamos aqui especialmente engajados em investigar a veracidade das histórias que envolvem os personagens religiosos, 

parece-nos ingênuo, por outro lado, tomar as imagens como provas transparentes, descoladas das redes sociais de que são feitas. Ainda mais 

considerando-se as tensões e interesses dos personagens que promoviam a produção de relatos cada vez mais sensacionais sobre a vida eremítica 

de Madalena no sul da França. A ida voluntária ao deserto, a decomposição de suas roupas e a substituição dela pelos longos cabelos dourados, 

sua sobrevivência milagrosa, sua penitencia, solidão e frequente ascensão para ouvir a música celestial são elementos de um enredo que se tornou 

sucesso de público entre os fiéis do final do séc. XVI e especialmente início do XVII. Imagem que pode ser compreendida também como um dos 

primeiros sinais de uma mudança por vir. Em especial a demanda por isolamento e autorreflexão; do sensualismo corporal e sonoro, que são 

sobretudo indícios do individualismo que aos poucos definem o mito da modernidade.  

O estudo da série das imagens Madalena é revelador nesse sentido. Como gradualmente ela deixa de dividir a cena da Crucificação com 

outros personagens que simbolizam a família de Cristo, como a Virgem e os Santos, para aos poucos ser individualizada _ movimento que se dá 

também nas representações de Cristo, que aparece só na cruz também a partir da segunda metade do século XVI. Tópica que se consagra durante 

                                                
53 PEREIRA, 2011, p. 29.  
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o século XVII nas pinturas e esculturas com o tema da Maria Madalena no Deserto. Um “novo” Vanitas que contém a semente de sentimentos 

sociais emergentes:  

1) necessidade de isolamento e autonomia em relação à família e grupos sociais; 

 2) intelectualização dessas escolhas por meio da autorreflexividade e psicologização do indivíduo;  

3) sensualismo: sonoro, corporal e crescente despudor;  

4) ainda que a vivência desse novo ânimo social continue a ser atormentado pela moralidade cristã, representada pela lembrança da morte.  

 

Elementos que observaremos com mais riqueza na companhia das imagens. Será o pintor Antônio 

Allegri de Corregio um dos primeiros a representar Madalena no deserto. Artista que trabalha em Parma, no 

norte da Itália, e fica conhecido pelo audacioso uso da luz e da sombra na pintura, sendo também lembrado 

como uma pessoa melancólica e isolada, que nasceu em uma pobre e numerosa família italiana.  

Entre 1518-1519, realiza a obra54 dedicada a Madalena, possivelmente destinada ao convento 

beneditino de São Paulo em Parma. Apesar do efeito nebulosos, vemos a imagem de uma mulher seminua, 

coberta por um manto azul, sem adornos, em meio a uma paisagem natural. Olha diretamente para o 

                                                
54 Imagem encontra-se na National Gallery em Londres, Inglaterra, Disponível em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/attributed-to-correggio-the-magdalen>. 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/attributed-to-correggio-the-magdalen
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espectador, ruborizada. Está apoiada em uma pedra, segurando em uma das mãos o vaso de alabastro que a identifica, enquanto apoia com o outro 

braço um livro que indica a atividade interrompida: a leitura do Evangelho.  

Em uma segunda obra com o mesmo tema, podemos observar melhor a habilidade do artista no uso da luz. Madalena deitada, absorvida 

em sua leitura ao lado do vaso de Alabastro, parece emanar uma luz interior. O que observamos no contraste com a paisagem sombria e inóspita 

que a acompanha. A pintura, provavelmente realizada no mesmo período da obra anterior, não pôde mais ser localizada. No entanto, cópias e 

citações de autores posteriores deram-lhe sobrevida, consagrando a tópica de Madalena deitada em meio a uma paisagem natural ou no interior de 

uma caverna de pedra. Como as imagens55 do italiano Pompeo Battoni, em 1708 (que 

apoia sugestivamente o Evangelho em uma caveira), e a do alemão Raphael Menges, 

em 1752, em que prevalece a escuridão, sendo Maria iluminada difusamente. 

 

                                                
55 As duas pinturas encontram-se no Museu Gemäldegalerie, Dresden, Alemanha. 
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A presença do Evangelho nas imagens torna-se o sinal do interesse e conhecimento de Madalena sobre os ensinamentos de Jesus. Há menções nos 

quatro evangélicos canônicos que registram a reação de Jesus a acolhida de Madalena ao conhecimento. Ele a elogia pela curiosidade intelectual 

comparando-a com sua irmã Marta, que não deixou de realizar os afazeres domésticos para escutá-lo. No Tratado gnósticoxviii Pistis Sophia, datado 

de 250 a 300 d.C. a ideia confirma-se no registro do possível diálogoxix entre Jesus e Madalena: 

 

Meu Senhor, tu nos disseste outrora: “Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os 

primeiros”. Isto é, os últimos são toda a raça dos homens que entrará no Reino da Luz antes 

de todos das regiões do Alto, que são os primeiros. Portanto, esta é a palavra, meu Senhor.  

Quando Maria terminou de dizer estas palavras, o Salvador ficou muito admirado com as 

definições que ela dera, pois ela havia se tornado inteiramente puro espírito. Jesus respondeu 

novamente e disse-lhe: _ “Bem dito, Maria, espiritualmente pura. Esta é a interpretação da 

palavra”56. 

 

A presença do livro sagrado é também valorizada em uma famosa imagem de Madalena 

realizada por Ticiano Vecellioxx em 1560. O biógrafo Vasari a descreve vivamente: “Com os olhos 

fixos no céu mostra compunção na vermelhidão dos olhos e nas lágrimas de arrependimento dos 

pecados; o que emociona nessa pintura a qualquer um que a olha por um longo tempo é que, apesar 

                                                
56 PISTIS SOPHIA, 2012.  
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de belíssima, não desperta lasciva, mas comiseração”57. Realizada originalmente a pedido de Felipe II da Espanha, a imagem é alvo do interesse 

de um nobre veneziano, Silvio (Badoer?), que a compra por 100 escudos, obrigando Ticiano a realizar uma cópia de sua Maria Madalena para o 

rei. Esta não seria a única cópia similar. Acredita-se que mais imagens tenham sido realizadas por Ticiano (ou por seguidores). Dentre as 

identificadas, está uma para o cardeal Alessandro Farnese em 1567 (provavelmente a que se encontra em Nápoli) 58 e que esteve no Brasil na 

exposição “Mestres do Renascimento”xxi entre jul.-set. de 2013. Pintou também outra para si, sendo 

vendida depois de sua morte pelo filho para o aristocrata veneziano Cristoforo Barbarigo (atualmente 

no Museu Hermitage, na Rússia)59.  

Uma terceira e quarta encontram-se em Roma, no museu Doria Pamphilj Galleryxxii. Estas 

foram uma grata surpresa durante a visita ao museu. Deparei com as imagens nos corredores da bela 

coleção do castelo quando ia ao encontro da Madalena de Caravaggio, sem saber que as obras de 

Ticiano (ou seguidor) integravam o acervo. Ao ter o privilégio de observar uma ao lado da outra, fica 

evidente a estabilização de uma “rostidade” das Madalenas de Ticiano _ ainda que continuem em 

companhia do alabastro como confirmação visual de sua identidade. Uma delas (aqui destacada) 

diferencia-se por ser a mais sensual da série de cópias do artista. Nua, cobrindo-se com os longos 

cabelos, deixa entrever os seios.  

                                                
57 VASARI (apud ACIDINI; DELPRIORI, 2013, p. 195).  

58 Atualmente no Museu de Capodimonte, Napoli (Itália). 

59 Museu Hermitage, São Petersburgo (Rússia). A obra é muito parecida com a imagem que está atualmente no Museu Capodimonte, diferencia-se por dois detalhes: a 
presença de uma árvore com folhas (e não mais seca) e a ausência do véu transparente entre os dedos.  
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Vale destacar que uma “santa” que revela os seios em um registro erótico seria uma imagem improvável nos séculos anteriores. A única 

aparição era discreta e associada ao aleitamento do menino Jesus por Maria. A representação sexual dos seios era reservada às imagens das amantes 

e prostitutas; e, agora, a arrependida Madalena em uma ousada concessão artística e religiosa com gradações que tendiam ao menor pudor visual. 

Não só Ticiano, mas quase todos os artistas que viveram a passagem do século XVI ao XVII fizeram uma trajetória temática muito parecida60 

sendo o Vanitas de Madalena no Deserto com a caveira e o Evangelho um dos temas preferidos, como na série de imagens de Guido Reni; El 

Grecoxxiii, Artemísia Gentileschi e Caravaggio. 

Guido Reni foi um dos mais famosos pintores de sua época. Era filho de um músico, nascido na Bolonha. Apesar de muito requisitado 

(chegando a empregar 200 alunos em sua oficina para conseguir entregar as encomendas), Guido ficou conhecido pelas dívidas nos jogos de azar. 

Passa a maior tempo da vida em Bolonha e adota um estilo que se chamará 

mais tarde de neoclássico ou acadêmico. Um artista que vive um momento 

distinto na arte, em que há uma aguda consciência dos estilos artísticosxxiv que 

se acumulavam até então e a possibilidade de eleger um caminho, ou mesmo 

reinventá-lo.  

Suas obras são de uma beleza serena como as de Rafael, com quem é 

frequentemente comparado. Na série do Vanitas de Madalena que realiza de 

1577 a 1639 não concentra a atenção no corpo da prostituta eremita como fez 

Corregio e também seu mestre Agostino Carraci. Adota um caminho mais 

                                                
60 As madonas; as heroínas Bíblicas, como a judia Judith e a romana Lucrécia; as cortesãs; Cleópatras e as Vênus eram temas femininos recorrentes entre quase todos os 
artistas do séc. XVI e XVII.  
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próximo ao escolhido por Ticiano, ainda que acentue, mais do que o veneziano, a atenção sobre o rosto de Madalena. Na série, ela passa a ter uma 

face identificável, não necessitando mais dos tradicionais elementos identificatórios que a acompanhavam, como o alabastro e o manto vermelho.  

Repete-se em suas imagens a face e seus olhos ao alto. 

O contato sobrenatural, indicado pela luz aurática que emoldura 

seu rosto, não a assusta, respondendo ao chamado com 

serenidade. Mesmo na imagem que o corpo está em cena, de 

1630, somos convocados a olhar para sua face. Realizada 

durante a estadia de Reni em Roma e encomendada pelo cardeal 

Antônio Santacroce a obra possui impressionantes (232 x 152 

cm). Atualmente exposta no Palazzo Barberini61, podemos 

observar ao lado direito outra Madalena feita pelo pintor da 

corte, o francês Simon Vouet entre 1623-1627. Segundo os 

curadores, esta imagem pode ter servido como inspiração para 

Reni _ espelhando a posição harmoniosa do corpo da Santa 

Arrependida. A obra de Reni, no entanto, consegue efeito mais 

suave tanto nas cores como no desenho, deslocando a 

observação para essa serena comunicação divina da bela santa penitente.  

                                                
61 A imagem encontra-se no primeiro piso, sala 24. Visitei o Museu Palazzo Barberini, Roma (Itália), em jul. 2013. Disponível em: 
<http://galleriabarberini.beniculturali.it/index.php?es/107/reni-maddalena>.  

http://galleriabarberini.beniculturali.it/index.php?es/107/reni-maddalena
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Sentimento que não encontramos na série da romana Artemísia Gentileschixxv. Suas Madalenas são mulheres que sofrem, deprimem-se, 

sem que percebamos nelas a serenidade típica das Madalenas anteriores. Artemísia é também a primeira pintora a ser aceita publicamente por seu 

talento artístico, inaugurando a entrada das mulheres62 no campo das artes no séc. XVII. Filha de um pintor reconhecido da época, o toscano Orazio 

Gentileschi, ela pôde aprender com o pai e amigos o ofício, já que mulheres não podiam frequentar a academia. Relações que também a auxiliaram 

a obter reconhecimento social. A artista utiliza habilidosamente suas obras como forma de angariar apoio de personagens influentes, enviando-as 

como presente, como comprovam as cartas que acompanhavam as imagens e que foram “(...) endereçadas a cinco negociantes de suas obras, entre 

eles, mercadores, diplomatas, duques, membros de academias de arte e de famílias renomadas da Península Itálica: Granduca Cosimo II de’ Médici, 

Commendatore Cassiano del Pozzo, Duca Francesco I d’Este, Andrea Cioli e Don Antonio Ruffo”63.  

A repetição de mulheres sofridas ou violentas em suas imagens pode ganhar parcial entendimento segundo a historiadora de arte Catarina 

Landim por meio de “(...) fatos de sua própria vida. A idade de 19 anos, Artemísia alegou ter sido estuprada por Agostino Tassi e foi torturada no 

decorrer dos processos legais, assim a ferocidade de suas representações tem sido vista como uma vingança pictórica por seus sofrimentos”64. De 

fato Artemísia parece passar por um doloroso processoxxvi após o estupro. A princípio, ela e seu pai hesitam em denunciar Agostino Tassi, que 

também era pintor e parceiro de Orazio em alguns trabalhos, frequentando a casa-oficina da família onde aconteceu a violência. A promessa de 

casar-se com Artemísia e as esperanças em restituir assim sua honra foram, segundo seu depoimento, a razão de manter os encontros amorosos 

                                                
62 Como foi também o caso da suíça e retratista Angélica Kauffmann (1741-1807), filha de Joseph Johann; da francesa Rosa Bonheur (1822-1899), filha de Raymond 

Bonheur, que pintava sobretudo animais e mesmo de Marietta Robusti, “la Tintoretta”, que apesar de ter produzido pouco, ganha reconhecimento pela qualidade dos retratos e 

autorretratos que realizou.  

63 TEDESCO, 2012, p. 207.  

64 LANDIM, 2007, p. 5.  
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com Agostino. Em suas palavras: “Com esta promessa ele me induziu depois a consentir amorosamente mais uma vez por seu desejo”65. O 

casamento não aconteceu; e a acusação pública foi feita pelo pai dela no final de fevereiro de 1612, um ano após a violação, motivada, a que tudo 

indica, pela expectativa de Orazio em receber um dote em troca da honra da filha.  

No entanto, é importante ponderar, como fez a historiadora de arte americana Linda Nochlin66, que seria “uma noção ingênua” defender 

que “(...) a arte é expressão da experiência, uma tradução do visual em termos de vida pessoal”, na medida em que dependem também de “esquemas 

e sistemas de notação, que tem de ser aprendidos ou exercitados, em um longo período de experimentação pessoal”67. Como apontarei adiante as 

temáticas dessas mulheres, como as Madalenas arrependidas no deserto e as heroínas bíblicas são recorrentes entre os grandes pintores do século 

XVII, esquemas sob os quais Artemísia foi formada. Ainda que, inegavelmente, percebamos gradações distintas e efeitos singulares nas 

interpretações do tema comum realizado pelos artistas. 

É, portanto, no cruzamento inevitável entre a trajetória de vida e os arranjos sociais que se formam essas imagens, sem que um movimento 

condicione e determine mecanicamente o outro. Por exemplo, Artemísia não adota o caminho seguido por seu pai e professor, Orazio Gentileschi, 

na representação de Madalena. Orazio pinta a Madalena em 1621 seguindo a tradição de Corregio e também de Guido Renixxvii. Representa-a 

                                                
65 “E con questa promessa mi ha indotto a consentir doppo amorevolmente più volte alle sue voglie” (LANDIM, 2007, p. 8).  

66 No artigo “Por que é que não houve grandes artistas mulheres?”, publicado em 1971, a historiadora de arte americana Linda Nochlin critica a ideia de uma arte feminina ou 

um estilo feminino afirmando que não existe uma essência feminina, mas uma experiência social do que é ser mulher e as possibilidades e limites oferecidos a elas na estrutura 

social. Por isso, ela conclui que a genialidade artística não é um fenômeno inato, nas uma atividade dinâmica e sobretudo social. A resposta da escassez de mulheres artistas 

antes do século XIX, estaria sobretudo nas condições dadas as mulheres para produzir arte.  

67 NOCHILIN, 1971, p. 2.  
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deitada em uma caverna apoiada sobre o Evangelho, ao 

lado de uma caveira. A pose monumental, harmônica, a 

face voltada ao céu em nada lembram a posição humana 

adotada por Artemísia. Madalena é uma mulher 

desajeitada e sem esperanças, anunciando a indiferença 

que tanto dizem sobre o “espírito moderno”’. 

 Nas palavras da historiadora de arte Tiziana 

Agnati: “Artemísia reinterpreta livremente os modelos 

anteriores, concentrando-se não sobre a retidão moral da 

conversão de Madalena, mas sim na incerteza 

angustiante que a precede”68.  

A série de Madalenas da pintora é realizada entre 1615 a 1622. Período em que se afasta de seu pai depois de uma conturbada relação 

durante o julgamento do estupro, rompendo a relação definitivamente após o casamento forçado com o pintor florentino Pierantonio Stiattesi em 

1612. Segundo biógrafos, seu sofrimento não finda com o casamento e a condenação/exílio do agressor. A ida com o marido para Florença é 

marcada por altos e baixos. A princípio, acolhidos pela sociedade local, o casal torna-se membro da Academia de Desenho de Florença. Momento 

em que o prestígio de Artemísia cresce, tendo como clientes personagens importantes, como os membros da família Médici. No entanto, o dinheiro 

                                                
68 AGNATI, 2001, p. 26.  
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que recebeu pelos trabalhos não foi suficiente para cobrir as dívidas de jogo do marido e o sustento dos dois filhos. Dívidas que se estendiam ao 

seu trabalho. Artemísia foi denunciada por pintores locais na Academia de Desenho por não pagar por materiais como tintas, telas etc.  

 É nesse momento de sua vida que pinta as duas primeiras imagens de Madalena da série. Representa uma mulher assaltada por um 

sentimento próximo da angústia. Na primeira imagem de 1615-1616, temos uma Madalena pouco atraente. Na face podemos perceber as marcas 

de expressão e do tempo. O olhar baixo se dirige para a caveira que segura com uma das mãos. A outra leva ao “peito pecaminoso” _ como indício 

ambíguo de sua reflexão angustiada.  

O gesto repete-se na imagem de 1617, 

atualmente em Florença no Palazzo Pitti. 

Posicionada no alto de uma das salas, a galeria 

palatina, a experiência de apreciar a imagem 

nos é quase negada. Nela a artista prefere 

destacar o corpo de Madalena, que porta um 

volumoso vestido marrom-dourado. A 

simplicidade da vestimenta, os pés descalços 

ganham simultaneamente uma presença 

imponente e luxuosa na composição. 

Especialmente pelo uso da cor _ uma de suas 

assinaturas. Também a utilizada nas 

vestimentas das heroínas trágicas que realiza, 
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especialmente Judith e Jaelxxviii; conectando-as com esse elemento. Por essa habilidade em misturar a paleta de cores e produzir o efeito do brilho 

nas pinturas, foi apelidada na época de “Artemísia Ouro”. Em contraste com a luz do vestido, seu braço nos conduz à sombra de uma caveira que 

ameaça velada e frontalmente o espectador desavisado. Elemento que quase passa desapercebido assim como o alabastro a seus pés, cortado por 

seu enquadramento.  

Em 1619 a pintora perde uma filha de apenas 1 ano e também o filho, um sofrimento que se soma ao agravamento das dívidas acumuladas 

com os vícios do marido. Resolve então deixar 

Pierantonio e voltar só com a filha que 

sobrevivera, Prudentia, para Roma. Envia uma 

carta para um de seus mecenas, o duque de 

Toscana, Cosimo II de Médici, pedindo auxílio. 

Em 1621, com 28 anos, chega a Roma. Ano em 

que inicia a realização de mais uma imagem de 

Madalena (e uma cópia), comprada pelo duque 

Fernando Afran Ribeira de Alcalá, vice-rei de 

Nápoles _ que posteriormente a convida a viver 

na cidade, onde terminará a vida. Temos uma 

nova interpretação da Madalena, não mais 

assaltada pela dor, da série de 1615-1617, mas 

completamente indiferente, resignada, vencida 

pela experiência. O que se evidencia em sua 
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postura de autoabandono. Ela tomba o corpo, como quem perdeu as esperanças. Pernas entreabertas, a mão caída entre elas completam essa postura 

desinteressada e melancólica. Na primeira imagem, o olhar parece ir ao chão. Na segunda, ela nos fita com certa desconfiança. Um leve toque de 

sensualidade é destacado pela luz sobre os seios à mostra no vestido que repousa descuidadamente enquanto apoia a cabeça com a mão caída _ 

derivando a autoconsciência da morte para uma entrega completa a ela.  

As quatro imagens da série da pintora têm modulações distintas, mas guardam em comum posturas e sentimentos dramaticamente reais e 

humanizados. A própria série de imagens da santa de Artemísia é, nesse sentido, testemunha de uma mudança de postura. Sua Madalena passa de 

uma angústia moral altiva à uma completa indiferença existencial. Uma descrença nos valores sobrenaturais e a caída sem volta em um mundo que 

se apresenta demasiado e cruelmente real. Ainda que não possamos negar as motivações biográficas de Artemísia nas modulações desses 

sentimentos nas imagens, é sempre bom enfatizar que são promovidos por um conjunto de relações sociais historicamente dadas que se 

reverberavam também no interior do seu campo de atuação artística. Por isso, mais do que buscar traços de uma suposta arte de mulher ou de 

homem, é interessante perceber o conjunto de relações que atravessam a trajetória dos artistas.  

Havia uma tendência entre seus contemporâneos de abandonar os excessos e o idealismo das imagens clássicas e maneiristas. Um 

movimento que se denominou posteriormente de “caravaggismo”, dada a importância do pintor Miguelangelo Mersi Caravaggio para essa ruptura. 

Conhecido de seu pai, Orazio, o jovem Caravaggio frequentava a casa de Artemísia, especialmente para obter material emprestado para trabalhar. 

Havia acabado de chegar a Roma e estava “extremamente necessitado e carente”69. Sua tristeza, o caráter forte e a aversão pelas normas sociais se 

associam a sua imagem gradualmentexxix.  

                                                
69 VODRET, p. 15, 2012. 
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 É nesse período, em 1597, com 26 anos, o momento em que o pintor realiza a imagem de sua Maria Madalena70. Uma mulher comprimida 

pela dor que chora devagar e silenciosamente sentada em um pequeno banco de madeira em uma sala vazia. Junto a ela sentimos o seu desconsolo 

e autoabandono _ a pior modulação da solidão. No chão vemos o frasco de alabastro, um 

colar de pérolas e brincos que acaba de retirar como indica a vermelhidão em sua orelha. O 

seu desapego às vaidades mundanas é símbolo da conversão. Vestida com roupas de tons 

marrons e um corpete ricamente estampado, vemos, a despeito disso, uma mulher comum. 

Um efeito produzido por uma inovação proposta por Caravaggio na representação dos 

santos, o uso de modelos reais. Provavelmente a 

modelo que serve de imagem para Caravaggio é a 

cortesã que retrata71 no mesmo ano. Vestida com o 

corpete e os brincos de pérolas similares aos utilizados 

na representação de Madalena. O uso de uma modelo 

estava ligado a uma busca do artista pela “verdade”. 

Uma “verdade tal como podia vê-la. Não lhe 

agradavam os modelos clássicos nem tinha o menor 

                                                
70 Maria Madalena, 1597. Museu: The Doria Pamphilj Gallery, Roma, Itália. Disponível em: <http://www.doriapamphilj.it/ukmaddalena.asp>. 

71 Retrato de uma CORTESÃ, 1597. Encontra-se no Museu Bode, em Berlim, Alemanha.  

http://www.doriapamphilj.it/ukmaddalena.asp
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respeito pela ‘beleza ideal’. Queria desvencilhar-se de todas as convenções”72. 

Atualmente no museu Doria Pamphilj Galleryxxx (como uma das obras de maior destaque do acervo), a Madalena de Caravaggio foi 

posicionada habilidosamente pelos curadores ao lado de outro quadro do pintor: “Repouso durante a fuga no Egito”. Datada do mesmo período da 

Madalena de Caravaggio, 1595. Com a aproximação podemos perceber que Caravaggio utiliza a imagem de Maria junto ao menino Jesus para 

representar Madalena. Mantém a rostidade e postura _ ainda que produza efeito sentimental diverso. A presença do menino dormindo serenamente 

em seu colo confere ao ato de reclinar-se uma cumplicidade afetiva e uma presença contrária à solidão melancólica que percebemos em Madalena. 

Seu colo vazio e suas mãos em arco podem ser uma conexão com a cena anterior, revelando a ausência do menino e a morte de Jesus. Imagens que 

conduzem a uma leitura espelhada entre a 

Maria espiritual e a carnal, ligadas pelo amor 

e perda do mesmo homem.  

Nas poéticas palavras do filósofo Luc 

Ferry: “Temos mais medo da morte de 

alguém que amamos do que da nossa própria 

morte”. Por isso, esse “(...) medo não é 

necessariamente egoísta. Pois, a morte não é 

apenas o fim da vida, é tudo o que no interior 

de nossas existências pertence ao domínio da 

                                                
72 GOMBRICH, 2008, p. 392.  
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irreversibilidade”73. Como “mortal amorosa”, Madalena representa o mais humano sofrimento: a fragilidade diante da inevitabilidade do amor e 

da morte.  

Parece ser também essa imagem a inspiração das últimas Madalenas de Artemísia. A pintora cita, especialmente, a resignação corporal da 

Madalena e o realismo dessa atitude. Tomba igualmente o corpo para a frente _ uma postura desarmoniosa até então inusual na representação de 

Madalena. Preserva os tons terrosos com nuances de dourado, preferindo, no entanto, um ambiente menos austero do que o eleito por Caravaggio. 

Insere uma cortina de veludo e uma cadeira imponente como cenário para a resignada Madalena. Uma mulher que, apesar da atitude, preserva uma 

atratividade e formas ideais negadas deliberadamente por Caravaggio.  

A encomenda da obra pode indicar essas diferentes escolhas estéticas dos artistas. Vale lembrar que o quadro de Artemísia se destinava a 

adornar um dos luxuosos ambientes do seu mecenas, o duque Fernando Afran Ribeira de Alcalá. Preocupada nesse momento em recuperar a 

reputação e livrar-se das dívidas, Artemísia transita no limite do novo estilo, conhecido por barroco (com o qual se alinha), e as expectativas e a 

estética dos clientes74 

                                                
73 FERRY, 2012.  

74 Ainda que Caravaggio estivesse igualmente preocupado com a sua sobrevivência nesse período, “pronto para realizar qualquer tipo de bico que aparecesse nos estúdios ativos 

da cidade papal” (VODRET, p. 16, 2012), tudo indica que não dispôs-se a adaptar-se ao gosto dos mecenas.  
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Em 1638 Artemísia retoma suas relações com o pai, Orazio, que na ocasião 

trabalhava em Londres na corte de Charles I da Inglaterra. Durante a visita o auxilia com 

suas encomendas e pinta também o seu autorretrato75. No momento, com 45 anos, 

Artemísia já possuía uma trajetória artística significativa, dona de um estilo reconhecível, 

era também uma mulher associada ao seu sofrimento, inclusive motivado pelo afastamento 

de seu pai. O reencontro com ele e o acolhimento na corte londrina, embalam esse quadro 

autorreflexivo. Realiza um dos que será considerado o mais criativo e inovador autorretrato 

do seu período. Não só pela posição incomum, que exigia o uso de espelhos, como por 

“concretizar o que nenhum homem podia: representar-se como uma figura alegórica da 

pintura”76.  

Na imagem Artemísia avança sobre um quadro que não está ao alcance da nossa 

visão. Mas, podemos curiosamente ver o resultado final. Ela nos oferece a visão dos 

bastidores do ato que engendra a sua própria imagem. Seus olhos comprimem-se 

serenamente tentando olhar para o que ela simultaneamente dá a ver a cada pincelada.  

Uma luz parece emanar do quadro sobre o seu rosto em um jogo de reciprocidades. 

Ela forma a sua própria imagem, mas as imagens também formam Artemísia, a pintora. 

                                                
75 Imagem: “Autoritratto como alegoria della pintura”, 1638-39, (98,6cm x 75,2 cm) por Artemísia Gentileschi, Kesington Palace, Londres, Inglaterra.  

76 DAVIES, 2010.  
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Através da arte ela torna-se a primeira mulher reconhecida em toda Europa inaugurando uma atividade socialmente restrita as mulheres. Conquista 

a estima dos mais nobres personagens de sua época recebendo encomendas importantes. O autorretrato é assim uma dupla maneira de legitimar-

se, na medida que ultrapassa uma mera representação de um reconhecimento, mas o instaura com essa imagem. Reivindica um lugar e uma imagem 

para a própria autora, a pintora que confunde sua identidade com a da própria pintura na alegoria.  

No pescoço traz um colar com um pingente em forma de máscara, parece nos fitar diretamente, desvelando o jogo de representações. O que é 

Artemísia, senão uma representação que sustenta-se sobre um conjunto de telas. A alegoria da pintura é a alegoria também do teatro social das 

identidades, onde somos, sobretudo, imagens.  

Artemísia será ela própria uma imagem emblemática do seu tempo, sobretudo por sua trajetória. Sua arte, autoral e em diálogo com os temas 

e os artistas do seu tempo, revelam a rede de relações que envolvem a produção de imagens _ atravessada pela biografia, sociabilidade e 

condicionamentos sociais. Imagens que são, sobretudo, polimagens. O que tornam ainda mais difícil responder a questão: Existe uma arte de 

mulheres? Ou ainda, existe uma arte de homens? Ou seria a imagem, resultado de um conjunto de interações sociais sobredeterminadas e que 

escapam a esse modelo binário de lugares e intenções?!  
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3.3 A MODERNIDADE DA PROSTITUTA INDIFERENTE 

 

A tortuosa linguagem visual de Maria Madalena “tentando falar de sexo e não falar” antecipa o problema da passagem para a Modernidade. 

Em que o nu como gênero e a prostituta/cortesã como tema se tornam emblemáticos para a compreensão das transformações sociais em curso. Na 

medida em que a própria dificuldade de representar o desejo esbarrava no conflito entre manifestá-lo e ocultá-lo. Em um difícil equilíbrio entre a 

demanda pelo prazer do espetáculo público e o decoro social. O deleite e o escândaloxxxi. Um jogo de representações complexo e agora mais 

movediço que caracteriza a modernidade _ em que a imagem da cortesã transitava com certa habilidade, “experimentando as distinções 

aparentemente fixas da sociedade de classe e descartando-as à vontade, declarando-as falsas como o resto de suas poses. A falsidade era o que a 

tornava moderna”77.  

Arrisco-me a afirmar que as cortesãs entraram na modernidade antes mesmo dos homens. Primeiro porque já experimentavam, desde o séc. 

XVI, o jogo de posições e representações sociais por meio de um conjunto de artifícios de que lançavam mão. Eram hábeis em dissimular os 

maneirismos dos estratos mais abastados, camuflando-se neles. Uma falsa (ou mesmo efetiva) mobilidade que dependia não só dos atributos físicos, 

mas na capacidade de atuar _ ainda que seu papel fosse de domínio público. A eloquência intelectual, as habilidades artísticas, o uso de roupas, 

                                                
77 CLARK, 2004, p. 169.  
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maquiagens, cosméticos e seus modos é o que estava em jogo: “Pouco importa que a astúcia e o artifício sejam conhecidos de todos, se o sucesso 

está assegurado e o efeito é sempre irresistível”78.  

A segunda razão da entrada prematura na modernidade é que a ideia de carreira e a possibilidade de ascensão econômica já eram uma 

possibilidade real para elas _ e uma novidade para os homens com o nascimento do capitalismo. Elas podiam passar de prostitutas de rua a cortesãs 

de luxo ou até mesmo esposas de aristocratas _ ainda que fosse preciso pagar um alto pedágio social: a entrega do corpo.  

Concordamos, no entanto, que no contexto do capitalismo a imagem da prostituta se torna a própria esfinge do sistema de relações sociais 

nascente, e por essa razão “um tema delicado para a sociedade burguesa porque nela a sexualidade e o dinheiro estão misturadas. (...) Geram o 

sentimento incômodo de que algo da natureza do capitalismo está em jogo, ou no mínimo não foi encoberto adequadamente”79. Uma ficção com 

consequências perigosas, na medida em que revelavam o quanto era verossímil e ao mesmo tempo frágil o jogo de representações de diferenças de 

classe e de poder.  

Uma ameaça presente nas preocupações do crítico de arte do séc. XIX Maxime Du Camp. Ele refere-se às cortesãs como: “Essas belas 

moças cuja missão parece ser a de arruinar e cretinizar a alta burguesia e o que sobrou da nobreza (...) a invasão crescente das moças de má vida 

que são hoje o elemento novo de nossa sociedade transitória e que talvez não sejam mais do que um instrumento de igualdade (...)”80. A ideia de 

estratos sociais cede passo a classes, ou melhor, posições movediças. No sentido previsto e idealizado por Rousseau. “O grande torna-se pequeno, 

                                                
78 É nesse sentido que para o poeta Charles Baudelaire “as observações relativas à cortesã podem, até certo ponto, aplicar-se a atriz” (Ibid., 2002, p. 59-64). 

79 CLARK, 2004, p. 157.  

80 Du CAMP (1861 apud CLARK, 2004, p. 171).  
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o monarca súdito; (...) Tudo o que os homens fizeram podem destruir; não há caracteres indeléveis e a natureza não faz nem príncipes, nem ricos, 

nem grandes senhores”81. 

Essa tendência à indistinção entre as pessoas (e das diferenças efetivas de poder) é um dos traços mais significativos do processo histórico 

na passagem para a modernidade82. O que se dá em grande medida pelo nascimento da incredulidade popular no poder divino da nobreza (arrogado 

como direito natural), que colocava em risco as posições sociais fixas. Uma transformação que pode ser sentida nas imagens tanto na criação dos 

suportes mais acessíveis a representação como nas formas cada vez menos idealizadas do ser humano. Como podemos observar nas imagens de 

Madalena do séc. XVIII e XIX que gradualmente se secularizam. O corpo não mais se aproxima e negocia com os tradicionais símbolos religiosos.  

                                                
81 ROUSSEAU, 2014.  

82 ELIAS, 1993, p. 245.  
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Como podemos observar na versão do francês Jules Josef Lefévre83 de 1876, em que a Madalena aparece sozinha _ sem a companhia do 

alabastro da cruz e da caveira. Seu corpo está completamente descortinado, 

iluminado. Sem uma função religiosa clara, o suporte da imagem passa a ser o próprio 

corpo da mulher. É ele que vem em primeiro plano, é a mensagem. É nesse sentido 

que “o corpo triunfa”84 e se conecta mais diretamente com o sexo, sem as mediações 

narrativas, simbólicas, que tinham como matriz o universo religioso _ ainda que se 

preserve a abstração das formas, reforçada pelo encobrimento da face.  

Um “nu ideal” caracterizado pelo distanciamento da animalidade (indicada, 

entre outras coisas, pela presença de pelos). A ideia da beleza e da civilização 

ligavam-se ao controle do corpo e dos modos, momento em que a mulher distante das 

formas humanas se torna a única nudez aceitável nas imagens. Nas palavras de Bataille: “O valor erótico das formas femininas está ligado, me 

parece, ao desaparecimento desse peso natural: quanto mais as formas são irreais, menos claramente estão submetidas à verdade animal” 85.  

Um erotismo assim constituído porque a ideia de pudor não tinha desaparecido. Mas deixa de ser exclusivamente religioso para tornar-se 

predominantemente um pudor dos modos. Uma compostura. Atrelada à vigilância mútua. Ao controle do comportamento em público, mais do que 

às transgressões privadas _ que afligiam a consciência dos fiéis. Um comportamento que se irradiava da nobreza e das cortes para a burguesia 

                                                
83 Obra atualmente no Museu Hermitage, San Pietroburgo (Rússia).  

84 CLARK, 2004, p. 184.  

85 BATAILLE, 2004, p. 224.  
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nascente, em uma imitação do modo de se portar à mesa, no tratamento nas relações sociais e afetivas (como bem demonstrou Norbet Elias). Os 

bons modos tornam-se a regra para um número cada vez mais amplo de pessoas, que se ligavam e se relacionavam agora em uma longa cadeia de 

interdependências gerada pelo mundo do trabalho e das trocas monetáriasxxxii.  

Nesse novo arranjo, os encontros entre pessoas com posições sociais distintas tornam-se mais frequentes. Essa maior dependência mútua 

faz com que “(...) as pessoas passem a se observar mais. (...) As sensibilidades e as proibições tornam-se mais sutis e mais diferenciadas as razões 

para a vergonha e o embaraço. As pessoas tornam-se fonte de prazer visual ou de um desagrado visualmente despertado. A crescente importância 

que o olho adquire como mediador do prazer, ante a gradativa moderação das emoções _ em alto grau objeto de prazer visual” 86. Há um cruzamento 

mais complexo de olhares, tornando as pessoas, seus modos, roupas, gestos e ações públicas fonte de reconhecimento, prazer e desprazer.  

Uma sociedade que vivia ondas de relaxamento e conservadorismo. Em que o peso da culpa religiosa é contestado, mas o prazer não havia 

encontrado ainda um lugar confortável para manifestar-sexxxiii. A tensa representação do nu na modernidade é, por isso, sintoma dessa incerteza. O 

gênero torna-se anacrônico. Vemos sátiros, e corpos, e paisagens idealizadas para sustentar uma nudez em um contexto em que a paisagem urbana 

e o mundo do trabalho estavam presentes. Parecia difícil equacionar nas imagens a proeminência do mundo do capital, especialmente aproximá-lo 

dos corpos das mulheres. Momento em que o dinheiro e o sexo podiam expressar-se apenas de duas formas extremas: “(...) ou à parte da imagística 

geral, no território privado, no ilícito estado de natureza do bordel, ou no espaço aberto do espetáculo, no espaço da representação em si, onde 

ambos podiam parecer pura e simplesmente como imagens”87. 

                                                
86 ELIAS, 1993, p. 245, 246.  

87 CLARK, 2004, p. 167.  
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Contrariando o “pudor burguês” o 

parisiense Édouard Manet pinta uma mulher em 

1863 que será denominada mais tarde de Olympia. 

Uma mulher comum, nua, com um rosto e 

sexualidade particular. Imagem exposta no salão 

de Paris em 1865 pelos curadores junto a outro 

quadro de mesma autoria: “Jesus insultado pelos 

soldados”88 (1864). A suposta prostituta, em 

contrapartida, em nada lembrava a arrependida 

Madalena. Sua aproximação a um personagem 

cristão pode ter duplicado imprevisivelmente à novidade de seu efeito. 

O cristianismo, questionado, “insultado”, convivia ao lado da liberalização do comportamento das mulheres. Não havia mais do que se 

arrepender. Princípios sobrenaturais a obedecer. Enquanto o homem virtuoso é humilhado, a mulher e seus pecados triunfam _ aparentemente.  

Um jornalista da época, Louis Auvray, da revista “Revue Artistique et Littéraire”, descreve o escândalo provocado por Olympia: “Nunca 

uma pintura suscitou tanto riso, zombaria e vaias quanto essa Olympia. No domingo em particular, a multidão era tão grande que não era possível 

chegar perto do quadro, nem sequer circular pela sala M. Todo mundo se espantava com o fato de o júri ter admit ido os dois quadros de monsieur 

                                                
88 Obra vista na exposição “Manet ritorno a Veneza”, visitada em julho de 2013, no Palazzo Ducale, em Veneza. A obra integra o acervo do “The Art Institute of Chicago”, 
Chicago.  
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Manet”89. As imagens parecem ter causado grande frisson, especialmente Olympia, sendo alvo posterior de críticas, caricaturas nos jornais e cópias. 

Tornando-se um novo e irônico estereótipo da modernidade. Mas qual a razão? Por que outros nus da época não provocaram como Olympia uma 

reação tão apaixonada do público? Em que medida ela ofendia mais a moralidade da época, era mais indecente ou mais nua do que as demais?  

Ainda que não fosse a intenção do artista ou mesmo dos curadores do salão, as imagens de Manet aproximadas pareciam apontar sua 

Olympia como resultado da mudança dos tempos: de uma pecadora indiferente ao arrependimento e à moralidade. Não sem razão, a imagem foi 

tida como uma blasfêmia pelos críticos. Um insulto. Mas a quem? Ao quê? Já que a moralidade cristã estava débil como seu Cristo insultado... 

Nem mesmo os críticos sabiam apontar precisamente as razões do incômodo, assim como se tornavam imprecisos e movediços os valores em que 

se apoiar.  

Não sem razão, para muitos historiadores contemporâneos, a imagem de Manet delimita um antes e um depois, representando o nascimento 

da arte moderna. Minha concordância a esse marco se dá não só pela inovação técnica proposta pelo artista, mas pela forma crítica com que 

representa a prostituta comum que ascende socialmente. A escolha da personagem social e sua carga simbólica me parecem centrais. Trata-se de 

uma mulher que usufruía da modernidade antes de sua plena entrada nela. Ao pintá-la, Manet pinta uma modernidade dentro da modernidade, 

duplicando seu efeito.  

                                                
89 T.J. CLARK, 2004, p 134.  
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Uma ruptura que não provinha de um marco zero, mas ao dilaceramento irônico do passado. Uma “espécie de autodestruição criadora”90. 

Na medida em que a imagem de Olympia abria um embate irônico com a série de estereótipos da nudez feminina que a antecediam. Dentre elas, 

as imagens do pintor Ticiano Vecellio. Especialmente a sua consagrada Vênus de Urbino. Uma imagem que tinha originalmente um destino e 

função distinta da que adquiriu a obra de Manet no salão parisiense de 1865. Ao que tudo indica, a imagem era fruto de uma encomenda realizada 

em 1538 como presente nupcial do duque de Urbino à esposa _ reservada ao quarto do casal. Apresentada ao público apenas em 1631, quando foi 

transferida a Florença e exposta no Museu Uffizzi, tornando-se, desde então, referência de 

aprendizado do nu feminino para os jovens 

pintores. Foi copiada91 por Jean Auguste 

Dominique Ingrés em 1822; por Abraham 

Constantin no mesmo ano e por Manet em 1857, 

em visita a Florença (imagem à dir.). 

                                                
90“A arte moderna não é apenas herdeira da crítica, mas também a crítica de si mesma” (PAZ, 1976, p. 16).  

91 Atualmente a cópia da Vênus de Urbino de Ingrés encontra-se no The Walters Art Museum, Baltimore (EUA). A cópia de Constantin encontra-se na Galleria Sabauda, 

Torino (Itália) e a cópia de Manet pertence a uma coleção particular. Emprestadas a exposição “Manet ritorno a Veneza”, visitada em julho de 2013, no Palazzo Ducale, em 

Veneza. Imagens também reproduzidas no Catálogo da exposição (BELLI; COGEVAL; GUÉGAN, 2013, p. 33-5).  
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A cópia de Manet da Vênus de Ticiano é indício do seu conhecimento da obra. Um 

conhecimento literal (ainda que mediado pela técnica das pinceladas impressionista), a que 

deliberadamente renunciou mais tarde para reinventar sua Olympia.  

Uma relação entre as imagens só atualmente reconhecida. A maioria dos críticos 

do período não as havia aproximado, como agora comumente se faz. Tanto é que os 

curadores92 da exposição “Manet ritorno a Veneza”, realizada em julho de 2013, 

trouxeram a Olympia de Manet do Museu d’Orsay de Paris e a posicionaram ao lado da 

Vênus de Ticiano, que também fora deslocada do Museu Uffizi de Florença para o Palazzo 

Ducale em Veneza. No privilégio de presenciar essa aproximação, pude perceber 

claramente as similaridades e citações. Dentre elas: o tamanho aproximado dos quadros93, 

o enquadramento da mulher na cama, a postura corporal, as pernas cruzadas e a mão perto 

do ventre, a pérola em forma de gota no brinco, a pulseira de ouro no braço direito, a 

cortina verde de veludo ao fundo, o colchão vermelho revelado entre os lençóis brancos, 

o animal de estimação aos pés, a criada vestida luxuosamente em segundo plano.  

                                                
92 BELLI, Gabriella; COGEVAL, Guy; GUÉGAN, Stéphane, 2013.  

93 Olympia tem 130 x 190cm, a Vênus de Urbino é um pouco menor com 119 x 165cm.  
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Mas, ao que tudo indica, Manet inspira-se também em outra Vênus de Ticiano pouco citada _ mesmo pelos curadores da exposição e 

estudiosos da obra. A Vênus Liggie94, imagem realizada por Ticiano em 1565, quase trinta 

anos depois de sua Vênus de Urbino. Nela, a alva mulher se reclina sobre a cama com a 

mesma posição da cabeça que a representada por Manet para sua Olympia. Repetindo, 

com pequenas alterações, não só o gesto mas os elementos em cena: a cortina verde, a 

pulseira dourada no braço direito, a posição do braço esquerdo sobre o ventre, a almofada 

onde apoia o braço, as pequenas flores sob a cama _ que em Olympia fazem parte da 

estampa de um lençol que possui acabamento com franjas douradas similares às que estão 

presas à almofada de Liggie. 

Será, entretanto, por meio da releitura dos elementos que compõem as Vênus de 

Ticiano que Manet remontará uma imagem completamente nova. Dentre uma das mais 

significativas substituições da cena está a criada negraxxxiv. Ela toma lugar da branca no 

segundo plano de Ticiano _ indicada nesses quadros como uma funcionária a cargo da 

educação das filhas.  

Com um pomposo vestido cor-de-rosa suave, a negra de Manet aparece usando 

longos brincos vermelhos _ provavelmente presenteados pela cortesã. Há na cena uma 

relação distinta mas simultaneamente próxima entre duas mulheres. Em um contínuo da 

                                                
94 Coleção particular. Disponível em: <http://www.wikipaintings.org/en/titian/liggie-venus-1565>.  

http://www.wikipaintings.org/en/titian/liggie-venus-1565
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escravidão em novos termos, a criada negra, que leva as flores para a cortesã, produz uma hierarquia desencaixada na relação entre essas mulheres 

consideradas abaixo da linha da civilização.  

As provocações continuam. Manet substitui o pequeno cãozinho (fiel) que dorme ao pé da cama pelo gato preto arrepiado _ quase perdido 

no fundo verde-escuro da tela. Até mesmo seu amigo Charles Baudelaire duvida: “É mesmo um gato?”95, em uma troca de cartas. O pequeno bicho 

de estimação foi destacado por muitos críticos da época como o elemento que conferia à imagem uma vulgaridade, reforçando a agressividade e a 

animalidade contida (mas não completamente expressa) em Olympia. Ainda que pareça uma escolha menor, a atenção dada a ele não é 

despropositada. Ele aponta para a traição a algo que nenhuma pessoa parecia escapar, por mais que tentasse: a animalidade. O pequeno bicho 

arrepia-se, reconhecendo no espectador uma reciprocidade incômoda, à qual tentava negar-se.  

A selvageria sentida em Olympia não emanava somente do gato, ou de qualquer sinal de agressividade por parte da cortesã. Ao contrário. 

Havia nela uma indiferença demasiadamente moderna. Mas a conjugação de sua civilidade artificial e a mercantilização de sua sexualidade é o que 

na visão poética tanto de Baudelaire, quanto de Paul Válery, o que caracterizava a incômoda imagem da moderna cortesã. Nas palavras de 

Baudelaire: “Representa perfeitamente a selvageria na civilização. Ela tem sua beleza que lhe vem do mal, sempre desprovida de espiritualidade, 

mas por vezes matizada de uma fadiga que simula a melancolia. Ela dirige o olhar ao horizonte, como animais caçando; mesma exaltação, mesma 

distração indolente. Espécie de boêmia errante nos confins de uma sociedade regular, a trivialidade de sua vida, que é uma vida de astúcia e de 

combate” 96. 

                                                
95 BAUDELAIRE (apud CLARK, 2004, p. 133; 374). Correspondence générale, 5: 96- 7 de 11 de maio de 1865.  

96 BAUDELAIRE (2002, p. 63-4).  
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Valéry, referindo-se a Olympia, também a define como uma “(...) veste bestial, entregue a nudez absoluta, ela faz pensar em todos os 

resquícios da barbárie primitiva e animalidade ritual que se escondem sob a rotina de prostituição nas grandes cidades”97. Ainda que o cenário de 

Olympia em nada remetesse às grandes cidades, esse pathos moderno parecia integrar a imagem de alguma forma. Mas qual? Em que elemento a 

modernidade se faz presente? O desenho “malfeito”?! A classe?! A profissão?! A animalidade?! O gato?! 

As substituições e a composição dos elementos não parecem inocentes. São “pistas falsas” e irônicas da moderna identidade social de 

Olympia. A baixa estatura, a relativa magreza, o laço preto no pescoço, a flor na orelha, a chinela nos pés, o gato arrepiado trazem um quê de mau 

gosto em meio ao luxo da cena no conjunto. Há um desencaixe, uma falsificação. Apresentando a vida social tal como é: em seu artifícios e atuações 

mal encobertas e, dessa forma, em seus limites civilizatórios. 

Alegoria da indiferença modernaxxxv, Olympia escandaliza, sem fazer escândalo. Uma mulher sobretudo consciente dos efeitos de sua 

imagem como estratégia para a mobilidade social (real ou ficcional). Mas, se a modernidade parece chegar antes para as cortesãs, essa sociedade 

não deixa de prometer uma alternativa as mulheres tidas como honestas: a possibilidade de eleger o seu parceiro afetivo. O casamento por amor 

será uma das primeiras margens de escolha conferidas à mulher no processo individualizatório, enquanto para os homens se abre a promessa de 

uma carreira de talento e a ascensão para além da origem social.  

  

                                                
97 BELLI; COGEVAL; GUÉGAN (2013, p. 51).  
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3.4 A MODERNIDADE DA MULHER HONESTA: O CASAMENTO POR AMOR, ENTRE O ROMANCE E A FRUSTRAÇÃO  

 

Se antes o casamento cumpria uma função social exógena (transmitir bens, sobrenomes, resolver conflitos entre famílias rivais, cidades, 

países, aumentar o patrimônio), essa relação entre o homem e mulher se torna pela primeira vez eletiva individual no final do séc. XVIII. Como 

nos lembra o filósofo Luc Ferry: “Até o séc. XVIII na Europa os jovens que se casavam sem a autorização dos pais eram passíveis de pena de 

morte” 98. A mudança é uma grande novidade na relação entre homens e mulheres. Uma espécie de autorização social para expressar e vivenciar o 

amor, sem a necessidade de reprimi-lo ou vivenciá-lo clandestinamente. O casamento por amor representará, de certa forma, a “(...) primeira 

revolução sexual”xxxvi. Vinga a ideia expressa nas palavras do filósofo alemão Johann Gottlieb Fichte de que “o casamento não tem qualquer 

finalidade fora de si mesmo; ele fabrica um laço entre duas pessoas, e é tudo. Esse laço é o amor” 99.  

Uma profunda mudança que não se restringirá à esfera privada, mas promoverá uma profunda alteração na estrutura dos sentimentos e na 

ordem social. Na medida em que o critério de classe, de origem familiar e econômica não restringiam mais a escolha do homem e da mulher. As 

eleições gradualmente se flexibilizam, abrindo uma possibilidade inédita de configurações com recursos financeiros, origem familiar e cultural 

díspares100. O casamento por amor dava efetividade aos princípios democráticos modernos, sem que fosse essa sua motivação. Na medida em que 

                                                
98 FERRY, 2012. 

99 FRAISSE (apud DUBY; PERROT, 1990, p. 61).  

100 “A vida familiar estendeu-se a quase toda a sociedade, a tal ponto que as pessoas se esqueceram de sua origem aristocrática e burguesa” (AIRÈS, 2012, p. 189) 
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tornou viável a aproximação das classes sociais, por meio do imperativo do afeto. Uma interação que não se restringia ao casal, mas à família, 

produzindo um intercâmbio de hábitos e costumes até então improvável.  

Não só por essa razão a modernidade testemunhará a configuração de uma família sem precedentes. Sua originalidade estava sobretudo na 

motivação: unida por sentimentos. Pois, se a família era uma forma de organização antiga que garantia a perpetuação da reputação entre as famílias 

ou mesmo a sobrevivência delas, o sentimento de família, por sua vez, é um fenômeno inédito, como bem demonstrou, através de imagens, o 

historiador Philipe Airès. Analisando os calendários, ele percebeu que a imagem da mulher e das crianças passa a acompanhar a imagem do homem 

a partir do séc. XV, tornando-se mais intensa no século XVIII no Ocidente.  

A família passa a ser organizada em uma nova forma, tornando-se gradualmente uma sociedade fechada “(...) onde seus membros gostam 

de permanecer, e que é evocada com prazer”101. Um fato que acompanha paralelamente a retração da sociabilidade. Em toda parte o casamento 

“(...) reforçaria a intimidade da vida privada em detrimento das relações de vizinhança ou de tradições”. A família torna-se um refúgio de proteção 

contra uma sociedade que parecia tornar-se cada vez mais hostil, competitiva e violenta. Fazendo com que a história das relações humanas modernas 

seja sobretudo “(...) um longo esforço das pessoas para se separar dos outros, para se afastar de uma sociedade cuja a pressão não se pode mais 

suportar”102.  

                                                
101 AIRÈS, 2012, p. 191.  

102 Ibid. 
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A família moderna inaugura uma nova forma de isolamento social, um grupo fechado em si mesmo. A ponto de Airès afirmar que “(...) não 

foi o individualismo que triunfou, foi a família”103. De fato, essa primeira fase da modernidade é marcada pela emergência da família amorosa e 

isolada. Momento em que não só o casal mas os filhos tornam-se o principal alvo de atenção e preocupações com a saúde e educação 

  Relação capturada na série104 da pintora americana Mary Cassatt, realizada entre 1870-1900. A impressionista consegue nos transportar 

para esse espaço íntimo e afetuoso entre mãe e filhos. Conseguimos sentir o encaixe caloroso dos corpos na proteção maternal do colo, o beijo no 

braço do pequeno Thomas concentrado em desatar as linhas de um brinquedo, ou mesmo os movimentos sincronizados e cúmplices de mãe e filha 

durante o banho.  

Cria-se nessa relação um mundo dentro 

do mundo, uma forma de se isolar de todo 

inconveniente, de toda violência e 

adversidade nessa troca mútua e 

amorosa.  

 Nada os perturba dentro de quatro 

paredes. Não há barulho, movimentos 

bruscos, agitação. O ambiente é 

                                                
103 Ibid. 

104 Imagens: Mãe Berth segurando o seu bebê, 1900, coleção privada; Jovem Thomas e sua mãe, 1893, coleção privada; O banho, 1893, Instituto de Arte de Chicago.  
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composto por uma serenidade alegre, colorida, cúmplice.  

 As imagens de Cassattxxxvii aparentemente em nada lembram sua trajetória 

biográfica. Uma mulher que tenta viver uma modernidade que ainda não havia chegado. 

Elege a carreira, a fuga do casamento e da maternidade. Escolhas individuais que ainda não 

eram aceitas socialmente para uma mulher, mesmo em sua posição social. Para sustentá-las, 

pagaria um alto pedágio social, sofrendo uma série de constrangimentos. A começar pelo 

desentendimento com o pai, um rico empresário americano. Com o objetivo de escapar de 

seu controle resolve viver em Paris em 1874 e assim tentar a carreira como pintora. 

Momento em que é frustrada nas pretensões, sendo seu trabalho recusado no salão de 1875. 

Três anos depois é apresentada a Edgar Degas e incentivada por ele a retomar as ambições 

com a carreira. O pintor a convida a participar da exposição dos impressionistas em 1879, 

ao lado de Berthe Morisot, Renoir, Claude Monet e Camille Pissaro. Adquire gradualmente 

o respeito dos familiares e amigos, a quem convence adquirir obras dos impressionistas, 

promovendo um mecenato americano contra o ainda reticente mercado europeu105.  

 A difícil conquista dessa modernidade individualizada por Cassatt _ que em nada 

lembra a família moderna de suas imagens _ me intriga. Ainda que considere que a arte não seja a expressão automática de uma experiência, 

devendo sua temática a uma série de fatores exógenos à vida particular do autor, não se pode negar, no entanto, o cruzamento com sua trajetória 

                                                
105 “Cassatt era de uma família bem relacionada e, em seus últimos anos, fez muito para ajudar a causa impressionista, encontrando compradores americanos para as obras” 
(GRAHAM-DIXON, 2011, p. 353).  
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pessoal. O que levou Cassatt a pintar repetidamente a imagem da esposa, especialmente da mãe, sendo ela avessa ao casamento e à maternidade? 

Foi fruto do tempo que viveu ao lado da irmã Lydia e seus filhos? Ou porque a temática estava em voga entre os artistas e o público? O que a 

atraía? A resposta pode estar nas palavras do escritor tcheco Milan Kundera, para ele: “Nenhum de nós é sobre-humano a ponto de escapar 

completamente ao kitsch”. E o “(...) seu kitsch é a visão de um lar cheio de paz, doce e harmonioso. Como sua vida foi bem diferente desse belo 

sonho, ela é ainda mais sensível ao seu encanto onde reinam uma mãe amada e um pai cheio de sabedoria que brilham no crepúsculo das janelas 

de uma casa onde vive uma família feliz. Essa canção a comove, mas ela não leva essa emoção a sério. Sabe que a canção não passa de uma bela 

mentira”106.  

 Curiosamente o marido não aparece nas imagens. Não está em 

casa, mas no trabalho, tentando cumprir a promessa moderna para o 

universo masculino: a ascensão social pela carreira. Enquanto ela tenta 

realizar a sua: circunscrita ao lar e seus afazeres, na espera da volta do 

marido para casa.  

 A sós, provavelmente durante o sono do filho, ela aguarda junto 

à janela e o pequeno cão, bordando as horas em cada ponto. Ou vai ao 

jardim, sentar-se ao sol, ansiosa para ler mais um capítulo da novela 

que chegou com o folhetim.  

                                                
106 KUNDERA, 1985, p. 257,258. 
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A compulsão pela leitura dos romances torna-se uma forma de encontrar uma fuga imaginária para uma promessa frustrada. Uma busca de 

um “(...) êxtase o que lhe era negado no mundo comum. Visto deste ângulo, a realidade das histórias românticas era uma expressão de fraqueza, 

uma incapacidade de se chegar a um acordo com a autoidentidade frustrada na vida social real” 107. A própria demanda por esses livros pode ser 

tomada como sintoma da maior psicologização108 das condutas e da vida. Livros que gradualmente criam personagens individuais atrelados e 

condicionados ao tecido social, convidando as leitoras à 

reflexão dessas relações. Reflexividade que ganha 

modulação dramática e também incomum no retrato de 

Lydia lendo no divã, feita por Cassatt em 1881.  

 Apesar do título da obra indicar que Lydia lê, ela 

não lê. Provavelmente está em uma pausa e parece, nesse 

instante, enfrentar a própria condição. Um “momento 

entre ilusões”109. Entre o que podia ser e o que se tornou. 

Há em seu olhar um pedido de socorro, amalgamado com 

um profundo cansaço _ ainda que sua posição e sua roupa 

                                                
107 “A literatura romântica era (e ainda hoje é) também uma literatura de esperança, uma espécie de recusa” (GIDDENS, 1993, p. 55).  

108 “Um sinal do avanço pronunciado do processo civilizador, porque sempre são consideráveis a transformação e regulação de paixões necessárias tanto para escrevê-los 

quanto para lê-los” (ELIAS, 2011).  

109 CLARK, 2004, p. 300. 
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em nada demonstrem qualquer natureza de esforço físico. O que não nos impede de sentir um melancólico e dramático incômodo em seu suposto 

conforto íntimo.  

 Lydia é uma outra face de Olympia de Manet. São duas imagens da modernidade: a da cortesã e da mulher honesta. Distintas moralmente, 

mas similares em sua moderna indiferença melancólica. Mas seria correto nomear esse sentimento como moderno? Tido por vezes na Idade Média 

como possessão demoníaca e na modernidade como uma doença, a melancolia parece ser uma constante na vida as mulheres, uma “tristeza 

congênita”. Ou seria mais correto pensá-la como a expressão de uma doença social?! Do resultado das modulações dos constrangimentos impostos 

nas relações sociais. Mas até que ponto, por outro lado, a liberdade confere felicidade? Não posso responder. 

  Nem mesmo as mulheres que experimentaram certa liberdade de movimento 

poderiam manifestá-la plenamente. Como a pintora francesa Berth Morisot. Uma 

artista que tão bem representou em suas imagens e na própria rostidade esse mal-estar. 

Morisot também pertencia a uma família abastada e ligada ao ambiente artístico. Era 

bisneta do célebre pintor do estilo rococó Jean Honoré Fragonard e obteve uma 

eclética formação, passando por Chocarne-Moreau e Guichard, Corot e Millet. 

Conhece Eduard Manet em 1868 e estabelece uma longa amizade e aprendizado110. 

Manet a retrata111 em diversas oportunidades. Em uma delas, Berthe conhece, 

apaixona-se e se casa com o irmão do pintor, Eugênio Manet. A vida de uma mulher 

                                                
110 “Diz-se que ela, por sua vez, persuadiu Manet a utilizar a pintura arco-íris dos impressionistas e a experimentar a pintura ao ar livre” (LANDIM, p. 6, 2007).  

111 Imagens: Berth Morisot com buquê de violetas, de Manet, 1872, A varanda, 1869, ambas no Museu d’Orsay Paris, e vistas na exposição Manet retorno a Venezia, no 

Palazzo Ducale, em Veneza, 2013.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corot
http://pt.wikipedia.org/wiki/Millet
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casada é também foco de atenção em suas obras. Retrata um vazio que nem sequer é preenchido pelos filhos. Na série112 de imagens de Morisot, 

diferentemente de Cassatt, presenciamos uma relação fria, distante e desconectada entre mãe e filha. Uma promessa que também se apresenta 

frustrada em suas pretensões. Sua irmã, Edma, e sua filha, Julie, são modelos frequentes dessas imagens, encarnando o vazio de suas personagens 

femininas. Nelas a monotonia está mais próxima do tédio do que da felicidade serena.  

                                                
112 Na série: O Berço, museu D’Orsay, Paris, de 1872; Mulher e criança na varanda, Art Institute of Chicago, Chicago, IL, EUA 1872; Julie Manet sonhando acordada, de 

1894, pertence a uma coleção privada.  
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Na longa série de mais de 200 quadros que realizou na carreira, temos a repetição da 

temática. Em geral sentadas, deitadas, melancólicas, parecem esperar por algo que 

não está. Retratam a frágil promessa moderna fundada sobre a idealização do amor. 

Pois, se por um lado a modernidade havia aberto a porta da paixão no ambiente 

privado, não criou, por outro lado, a possibilidade de saída. O fim da paixão e do 

amor tornava a vida de casados um fardo e a casa uma prisão. O “felizes para sempre” 

concedia apenas uma chance de escolha, e o divórcio não era opção socialmente 

aceita _ apesar de ser uma garantia legal desde o final do séc. XVIII. Uma resistência 

que podemos sentir na avaliação do sociólogo Durkheim, para quem o divórcio seria 

um ataque à sociedade moral e poderia desencadear “uma grave doença social”113.  

O adultério parecia ser a única forma de fazer reviver a paixão, como revela a polêmica personagem do romance de Gustave Flaubert: 

Madame Bovary. A reação real a uma personagem ficcional pode nos dar a medida da censura social à traição feminina e da influência que os 

romances tinham sobre o imaginário das mulheres. Em várias famílias burguesas os pais proibiam a leitura do gênero, pois acreditavam que “uma 

moça honesta não lê livros de amor”114. Tanto que Flaubert é processado pelo estado francês em 1857 por obscenidade e blasfêmia. Assim também 

como Laurent Pichat, diretor da revista ”Revue de Paris”, em que o romance foi inicialmente publicado. O procurador responsável pelo processo 

em seu ataque diz: “Flaubert atenta contra a moralidade e os bons costumes. Criou uma mulher que é a desgraça da França e da feminilidade. Ema 

Bovary é capaz de abandonar seu próprio filho e despreza seu marido. Introduziu o adultério e a ruína de sua casa. Essa é a sua heroína. Essa 

                                                
113 DURKHEIM (apud DUBY, PERROT, 1991, p. 91).  

114 LIPOVETSKY (2000, p. 24).  
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mulher de paixões insaciáveis”. A polêmica em torno do romance e a absolvição do escritor Flaubert _ que anuncia em sua defesa que “Madame 

Bovary sou eu” _ é sinal de um novo arranjo social.  

Momento em que os artistas estavam tentando retratar as diversas e imprecisas mudanças do seu tempo. Interessados nas formas com que 

as pessoas passam a relacionar-se (em público e na intimidade). Retratavam personagens sociais que surgiam, adaptavam-se e inseriam na 

modernidade do séc. XIX distintas modernidades. Como os personagens sociais de Edgar Degas,xxxviii que se torna um célebre retratista das 

mulheres expressivas e anônimas que emergem no “baixo mundo parisiense”. Dentre elas a mais célebre cantora de cabaré Thérésa, que se 

apresentava na tradicional casa Alcazar. Descrita da seguinte maneira pelo escritor e jornalista francês Louis Veuillot.  

 

Em meio a fumaça vimos dois ou três assentos vazios aos quais chegamos com dificuldade. Que atmosfera! Que cheiro de tabaco, de 

álcool, de cerveja e de gás, tudo misturado! Foi minha primeira vez num lugar assim, a primeira vez que vi mulheres num café em que 

se podia fumar. (...) Ela estava prestes a aparecer; um estrondoso aplauso anunciou a sua entrada. Não a achei tão horrenda quando 
haviam dito que era. É uma moça grandona, muito bem constituída, sem nenhum encanto além da fama _ que é um encanto de primeira 

ordem, admito. Ela sabe cantar. É colhida na sarjeta; mas mesmo a sarjeta tem seus padrões de gosto115.  

  

                                                
115 CLARK (2004, p. 283-4).  
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  As “artistas” dos cafés-concertos tornavam-se a imagem-símbolo de uma nova forma de interação social nos grandes centros urbanos. Eram 

mais uma faceta da modernidade para a mulher. Em geral de origem humilde, a fama lhes concedia prestígio, dinheiro e acesso privilegiado nos 

espaços públicos. Thérésa, em especial, era uma mulher de personalidade forte, que cantava músicas 

picantes, irônicas (no limite da vulgaridade), atraindo a atenção não só das classes populares. Seu 

público incluía “(...) a mulher que se vende e a dama da sociedade, o condenado pela justiça e o 

magistrado, os patrões e os empregados, as pessoas honestas e os gatunos”116. Ainda que a distância 

entre essas pessoas continuasse evidente nesses espaços dos espetáculos, seu encontro marca uma 

mudança social ainda em curso. 

Na imagem intitulada “La Chanson du Chien” (“A Canção do Cachorro”, 1875-1877), Degas 

dá forma visual à personalidade da cantora que mais admira117. Tanto ao longe como em primeiro 

plano, a sólida figura da artista se impõe ao olhar. Teatral, Thérésa parece interagir e divertir o público 

e os músicos, destacando-se por um vibrante vestido vermelho. Ela coloca uma mão na cintura, 

enquanto aponta para a plateia: dirige-se ao “(...) público _ fazendo de conta que é um bom cão a 

pedir comida _ assume um sentido cômico e decidido”118. 

                                                
116 TALMEYR (1860, p. 18 apud CLARK, 2004, p. 290, 413).  

117 Degas escreveria a um amigo, convidando-o a assistir a um espetáculo dela e escutar sua voz _ segundo o artista, a “mais vulgarmente, mais delicadamente, mais 

inteligentemente terna que já se ouviu” (GANDRA, 2011, p. 84) 

118 CLARK, 2004, p. 299. 
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No retrato realizado em 1875, Thérésa dobra as mãos, imitando um cachorro. 

Representa uma submissão propositadamente desencaixada do domínio que sabia 

possuir sobre a plateia. A voz imponente, a gravidade de sua presença em nada 

colocavam em dúvida a autoridade de quem comandava o espetáculo, tornando sua 

encenada fragilidade um jogo irônico de posições que se podiam representar sem 

riscos. Nas palavras do jornalista e político francês, Jules Vallès:  

Um dia surgiu uma mulher com voz e gestos viris, numa época em 

que os homens todos tinham as bocas cerradas e os braços 

amputados. Ela gritou: é tempo de dar ao povo algo em troca de 

dinheiro! E o povo compreendeu e aplaudiu, e fez a fortuna da 
cantora cuja Sapeur (Sapador, nome de uma canção) implodiu um 

império, levando-o a gargalhada119.  

 

A reflexividade irônica típica da modernidade não é uma brincadeira 

inocente e sem consequências. Literalmente “implode” um conjunto de distinções e 

diferenças que ordenavam a vida social por meio do espetáculo _ em sua vigorosa 

demonstração do lúdico poder de se passar de um personagem a outro pelo uso sem 

                                                
119 Jules Vallès (1832-1885), artigo “Le Tableau de Paris” p. 200, citado em “Le Bon Temps” de Rancière, p. 52. (CLARK, 2004, p. 301, 416).  
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fim de artifícios. Estavam em risco não só as diferenças entre as classes sociais, mas 

também as posições entre homens e mulheres. Mas a gradual entrada da mulher em 

espaços antes restritos ao universo masculino parece não ter cumprido, ao menos de 

imediato, a promessa de felicidade e liberdade no quadro Absinto120.  

Nele, a mulher em um bar tem o olhar perdido, melancólico _ como as mulheres 

de Manet e Berthe Morisot. Provavelmente uma “atriz frustrada” em companhia de um 

“pintor menor”. Em uma cena propositadamente recortada e decentralizadaxxxix. O nome 

do quadro refere-se à bebida esverdeada, o absinto, ou “fada verde”, popular entre os 

artistas parisienses do séc. XIX e conhecida por seus efeitos alucinógenos.  

  O corpo levemente tombado e o olhar ausente são sinais de uma mulher 

derrotada, que pára em um bar para beber e “afogar” as mágoas. A atitude contrasta com 

o luxuoso vestido e chapéu, enfatizados pela aproximação ao homem desajeitado e 

malvestido. Instante em que percebemos o quanto a simulação de classe é mais difícil de 

capturar nela do que nele.  

                                                
120 Obra realizada em 1875-76, destinada a mostra invernal de Brighton, Inglaterra, em setembro de 1876. O quadro causou polêmica e foi reapresentado na terceira mostra 
impressionista, no ano seguinte. Atualmente no museu d’Orsay, Paris. 
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 Seria esse um instante fotográfico que Degas tentou capturar? Um “momento entre ilusões”xl? Será que ela voltaria a sorrir histericamente 

para o companheiro ao lado quando voltasse o foco de atenção a ela? Ou seria esse o momento final das pretensões da artista após um espetáculo 

menor em algum bar de Paris? A cena que nos parece verdadeira e profunda é, ela mesma, uma ilusão da modernidade. A imagem é composta por 

Degas em seu ateliê121. Reproduz o Café de la Nouvelle-Athènes, da Praça Pigalle, sobre o qual tinha anotado em um caderno a descrição do lugar, 

posiciona a atriz comediante Ellen André e o amigo e pintor Marcellin Desboutin e simula um sentimento que concebe 

como moderno. Em uma frase célebre admite a paixão pelos artifícios: “Para vocês, vai bem a vida natural; para mim a 

artificial”122.  

O artista reproduz nesses instantes fotográficos não só a fama entusiasta e movimentada da famosa Thérésa, como 

o tédio e as horas mortas da reflexão desiludida da artista anônima que bebe a droga mortal: o absinto. Sentimentos que 

dizem de modernidades que conviviam na modernidade.  

Para a mulher nascem modernidades concorrentes. De um lado a cortesã e a artista (consideradas mulheres a um 

passo da prostituição). Do outro a esposa burguesa, a mulher romântica, floral e sensível. Ambas haviam conquistado algo com a chegada da 

modernidade, mas igualmente estavam perdidas diante da angústia de uma promessa que parecia não cumprir-se por completo. É sob o signo dessas 

modernidades, ora concorrentes, ora conciliadas, que se forjam as diversas narrativas do cinema moderno e as personalidades das Stars 

hollywoodianas, como veremos no capítulo a seguirxli.

                                                
121 “Ao contrário de muitos impressionistas, preferia trabalhar no ateliê. Tentava captar o momento fugaz em s cartas de amor, uas obras, não para estudar as mudanças das 

condições de luz, mas para imitar os efeitos aleatórios da fotografia. Trabalhou duro nisso, admitiu que ‘nenhuma arte foi mais espontânea que a minha’” (GRAHAM-

DIXON, 2011, p. 354). 

122 GANDRA, 2011, p. 82.  



 

 



 

 

STARS: estereótipos personalizados 

As imagens em movimento das Stars de Hollywood criam uma forma inédita de estereótipo: 

personalizado, com um rosto, por assim dizer. Imagem que testemunha e, em grande medida, cria um 

novo sistema de relações sociais centrado no indivíduo e amalgamado por realidade e fantasia. 

Haverá o estereótipo de Mary Pickford, Theda Bara, Greta Garbo, Bette Davis, Marilyn Monroe e 

Audrey Hepburn _ para nomear algumas das 19 estrelas selecionadas para este capítulo. Cada qual 

conseguirá delinear sua personalidade fora do comum e rostidade com a manutenção de certo 

comportamento definidor ao longo de sua filmografia. Fixam uma imagem-personalidade 

reconhecível e invertem a ordem de representação. É a personagem que se encaixa a elas e não elas 

à personagem. Um sucesso em grande medida definido pela capacidade de provar sua existência 

distintiva e por vezes transgressiva para além das telas, contribuindo para a perda dos limites entre 

o público e o privado. Uma contínua dissimulação que conduz à aderência visual da personagem. 

Uma imagem criada por muitas mãos que esculpem um rosto em close-up. Uma protagonista fora do 

comum _ composta pela mixagem de imagens do passado e do futuro. Da realidade e da fantasia. 

Representam anseios modernos, mas também criam comportamentos sociais inéditos. Oferecem 

“esquemas de conduta”1 para as pessoas comuns. Passando dos padrões de embelezamento, vestuário 

ao maneirismo com o objetivo de obter um suposto sucesso social. São imitadas, misturadas, 

adoradas, mas também descartadas pelo público. Funcionam como uma instituição pedagógica 

movediça da modernidade. Analisaremos a sua conformação revelando uma história social das 

imagens do cinema. Como elas dialogam com as imagens que as precedem, mas como também criam 

uma história que lhes é própria.  

CAPÍTULO IV 

                                                
1 BLUMER, 1933. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Estrelas. No plural. Não se pode falar delas como um estereótipo uniforme, homogêneo. O cinema forja individualidades, personalidades 

fora do comum. Se não é correto afirmar que existe um estereótipo aglutinador das estrelas, o que implicaria negar o que as caracteriza, entretanto 

cada uma tem a força de criar um estereótipo por si através da representação de uma personagem. Uma individualidade distintiva que se fixa no 

imaginário do público ao se repetir em mais de um filme.  

Mary Pickford será infantil, sofrida, mas otimista em uma série de filmes que protagoniza. Greta Garbo aristocrática, famosa e debochada, 

ignorando o galã. Marlene Dietrich quase sempre uma atriz de um cabaré vulgar, que se comporta como uma nobre arrogante. Joan Crawford faz 

o papel de pobre, inteligente e ambiciosa que ascende casando-se com um homem rico, ou mesmo trabalhando. Bette Davis é sarcástica, mimada, 

rápida e inteligente. Carmen Miranda faz o papel de si mesma: uma cantora brasileira ou latina que conquista o sucesso na Broadway vestindo-se 

de forma exótica e colorida. Representa, entretanto, uma mulher temperamental, ciumenta, escandalosa, rude e cômica. Marilyn Monroe é 

desajeitada, engraçada e sexy. Audrey Hepburn, uma elegante dissimuladora, educada e vestida sob influência do estilo parisiense. Mudam-se as 

histórias e os filmes, repete-se o pathos moral da star-personagem. A ponto de não mais interpretar papéis que não tivessem sido feitos sob medida 

para elas ou, melhor dizendo, para a imagem que criaram de si.  

Imagens e personagens que se confundem assim com a própria pessoa. Fato desejado pelos estúdios, produtores e diretores. Iluminam 

artificialmente sua aura1 na tela e fora dela. Estabelecendo um contínuo entre o público e privado. O que está em jogo é a representação da própria 

personalidade. Para ser estrelas devem convencer o público de que uma pessoa com características extraordinárias existe. Tornam-se uma biografia 

                                                
1 “Sua aura não se apoia, como a das divindades tradicionais, na raridade e na unicidade de suas aparições, na subexposição; não, a sua aura repousa na superexposição, na 

infinita multiplicidade: é uma aura midiática - exatamente contrária da acepção de “aura” de Walter Benjamin” (ROUILLÉ, 2005, p. 150) 
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inventada no hibridismo entre o real e a fantasia _ sob a qual nem os próprios inventores passam a ter controle: “Sou uma maldita imagem, não 

uma pessoa”2, desabafa Crawford.  

Para tanto, irei atravessar a biografia das atrizes com a personagem durante esta análise. Percebi, ao longo da pesquisa, que não se pode 

compreender a formação das Stars sem analisar a complexa hibridação entre a pessoa e a personagem. Mesmo porque se trata da primeira imagem 

ampliada da mulher que tem como ponto de partida uma pessoa e não mais uma representação. Em um curioso atravessamento entre biografia, 

estereotipias e fantasias sobre a mulher que a antecedem, combinadas e interpretadas de forma inédita. Um rosto atravessado por narrativas e 

imagens.  

Observarei também como essa dissimulação contínua criada pelas Stars terá efeitos para além das telas. Elas oferecem “esquemas de 

conduta” para as pessoas comuns. Passando dos padrões de embelezamento, vestuário ao maneirismo com o objetivo de obter sucesso social. Mas, 

sobretudo, oferece às pessoas certa consciência da atuação, do controle e avaliação. Representando, sabendo que se está a representar. Como bem 

o demonstrou o sociólogo da escola de Chicago Herbert Blumer em uma pesquisa3 que realizou em 1933, junto a outros 18 pesquisadores. Das 

mais de mil pessoas entrevistadas, 62% assumem imitar as imagens das personalidades do cinema.  

As Stars são imagens da modernidade. Mas, sobretudo, ajudam a criar a imagem da modernidade. Especialmente oferecendo uma concepção 

da vida moderna, sensível aos jovens, o que corresponde à “(...) conquista da liberdade, de privilégios e de direitos. Eles podem experimentar 

insatisfação, tentação e desejos insatisfeitos. Podem levar, em alguns casos, a uma tendência a se rebelar contra influências restritivas, em particular 

                                                
2 DYHOUSE, 2011, p. 61.  

3 BLUMER, 1933.  
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contra os pais. Toda a discussão indica como os filmes podem gerar e dar conteúdo a novos esquemas de vida, e ao fazê-lo, mudar as atitudes e 

despertar desejos em conformidade com esses regimes”4.  

Imagens que irão pela primeira vez inverter a polaridade da transgressividade feminina, valorizando e legitimando o desvio como desejável. 

Personagens que forjam sua sobrepersonalidade ao chocar a ordem até então vigente. A dissimulação, o imperativo do desejo e a ambição tornam-

se uma fórmula relativamente comum para alcançar o estrelato. E, em vez da fogueira, o destino do desvio é a atração de milhares de olhares 

masculinos e femininos, fama, poder e acesso ilimitado aos bens de consumo.  

As Stars inauguram um “novo culto” feminino, que tem na salvação individual via ascensão pública o mais desejado objeto de desejoi. Para 

consegui-lo, será preciso encontrar uma distinção, ainda que resultado da mixagem de imagens anteriores. Nas palavras do ator Charles Dullin, “o 

cinema exige uma alma por trás do rosto”5. Uma sobrepersonalidade, mais até que a beleza.  

A fama e o reconhecimento que adquirem fora e dentro dos estúdios lhes concedem poderes ilimitados. Colocando, incluisve, os diretores 

e os estúdios mais a serviço de seus desejos e exigências do que o contrário. No limite, a imagem da Star poderia ser considerada uma 

“autorrepresentação terceirizada”, com uma infinidade de profissionais a seu dispor. Elas passam a escolher os roteiros que irão fazer, o galã com 

quem contracenar e, por fim, escolhem até mesmo o diretor. No final, vale a questão: quem controla quem? Quem produz essa imagem? 

Irei revelar também a crescente influência da Psicanálise na composição das personagens a partir dos anos 1940. As atitudes transgressivas 

passam a ter um sentido, uma origem que aos poucos é desvelada na trama. Uma decepção amorosa no passado, a necessidade de superar-se física, 

econômica e socialmente e a presença de uma família coercitiva apresentam-se como elementos recorrentes desde então. Especialmente o choque 

                                                
4 Ibid. Cap. 10, p. 9.  

5 MORIN, 1989, p. 90.  
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geracional é traduzido em um discurso psicanalítico. Romper com a família, com a moral e a tradição, em prol da vivência dos desejos individuais 

passa a ser a receita para formação de uma sobrepersonalidade. Uma transgressividade que, quando fora de limites, passa a ter como remédio a 

reconstituição da família via parceiro amoroso e o casamento. Seguindo a receita freudiana6 de oferecer normas sociais sociedade como antídoto 

para a pulsão sexual e a agressividade individual.  

Elas são também o primeiro passo na descentralização das estereotipias da mulher, especialmente via composição e mixagem de imagens, 

muitas vezes, antagônicas. Quadros, esculturas e xilogravuras servem de inspiração para os cenários e composições dos filmes, que mesclam um 

conjunto de referências contraditórias. Aproximam a virgindade mariana à transgressividade das bruxas em uma só personagem. Nesses 

sincretismos improváveis se forjam identidades singulares, inéditas. Formas cada vez mais complexas e variadas de composições que dificultam 

gradualmente a fixação da ideia de mulher no singular. Nesse sentido, enfatiza-se que as Stars só podem ser compreendidas no plural. Há uma 

personalidade distintiva que irá marcar cada uma delas. Fato que trará implicações sociais, desestabilizando um modelo uniforme à medida que se 

apresentam modelos estéticos e de conduta muito distintos nas telas.  

Diversidade que não implica que não tenham características comuns: são jovens, proativas na abordagem sexual; têm vontade própria, 

dirigem carros, fumam, usam belas roupas, joias, vão a festas, bebem, são desejadas por mais de um homem, amam e sempre conquistam o galã _ 

ainda que para isso tenham de convencê-lo ao longo da narrativa. Esse talvez seja um dado importante: as Stars não têm o que desejam facilmente. 

Elas têm de conquistar o sonho diante das adversidades que se apresentam. Ora não têm dinheiro, ora não têm o amor do homem que amam, ou 

mesmo a beleza ideal. Em uma série de filmes elas são consideradas feias, passando durante a narrativa por uma mudança estética e 

comportamental. Como se em sua imagem estivesse a chave da felicidade e aceitação social. Uma promessa que rapidamente ecoa junto a muitas 

                                                
6 “É impossível não perceber a que ponto o edifício da civilização repousa sobre a renúncia às pulsões instintivas e a que ponto postula precisamente a não satisfação 

(repressão, recalque ou algum outro mecanismo) de poderosos instintos” (FREUD, 1971, p. 47).  
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jovens mulheres. A ideia de que com esforço, autocontrole, maquiagem, belas roupas e personalidade se pode ser uma Star. Ou seja, ser alvo do 

olhar e da admiração alheia: ser reconhecida. Se na teoria todas podiam tornar-se uma mulher publicamente admirável, na prática foram poucas as 

que ascenderam ao céu das estrelas. Muitas serão coadjuvantes aspirando a brilhar por toda a vida, sem que no entanto o consigam.  

Para a produção deste capítulo elegi 19 atrizes hollywoodianas desde o cinema mudo, do princípio do século XX, até 1968. A seleção leva 

em conta o ecoamento das suas personagens em filmes posteriores. Assim, quanto mais imitada e citada é a personagem, mais significativa revela-

se a imagem para elucidar a estereotipia como forma de universalização da imagem no imaginário social. Ainda que reconheça a significativa 

importância das Stars europeias, o capítulo concentra-se nas Stars de Hollywood. Para tanto, viajei até Los Angeles, na Califórnia, em fevereiro de 

2014. Conheci os estúdios da Paramount, Sony (antiga Columbia Pictures) e Warner Bros. Queria entender o espaço físico das gravações, os 

cenários e figurinos, momento em que pude também comprar livros importantes para a pesquisa nas livrarias dos estúdios. Assisti ao todo a cerca 

de 80 filmes. Observei tanto aos diálogos entre as imagens, como também às proposições singulares de cada filme. Uma pesquisa que desmistificou 

uma série de estereótipos que tinha de antemão, especialmente de que os filmes de Hollywood possuíam narrativas leves, personagens e finais 

previsíveis. Estive atenta, sobretudo, a composição dessas personagens-atrizes e como conseguem, enfim, criar um estereótipo de si, tornando-se 

imagens. Como pretendo demonstrar a seguir. 
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4.2 AS PRIMEIRAS STARS: INFANTIS X DESTRUIDORAS DE LARES 

 

4.2.1 A sofrida inocência de Mary Pickford 

 

“Isto é real, não uma história... é o arco-íris que nasce do brilho do sol como uma pequena garota 

que sorri através de suas lágrimas”7. Eis o intertítulo que abre o filme mudo “Pollyana” de 1919 estrelado 

e produzido pela atriz Mary Pickford. Uma singela (e quase piegas) síntese da personagem que 

representará durante quase a totalidade da carreira: uma menina inocente, campestre, alegre e brincalhona 

que passa por uma série de adversidades sem perder o frescor e a vivacidade. Detentora de uma imaculada 

bondade infantil.  

  Pollyana, a heroína do romance de Eleonor Porter publicado originalmente em 1913 para um público 

infanto-juvenil, era perfeita para uma “personagem” já em curso nas telas e fora delas. Conhecida como 

a “queridinha da América”, Pickford já havia feito mais de cem participações em filmes representando 

quase sempre o mesmo personagem. O que lhe garantia o reconhecimento e a familiaridade de sua 

imagem e personalidade junto ao público. Em Pollyana ela estreia na produção, sendo a primeira mulher 

do Cinema a se autorrepresentar. Não sem razão é considerada um marco do nascimento da Star do 

                                                
7 PICKFORD, 1919.  
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cinema, a ponto de sua biógrafa, Eileen Whitfield, intitular o livro como “A mulher que fez Hollywood”8. Para ter uma ideia de sua importância, 

em 1919 Pickford era a mulher mais bem paga do mundo e já não podia mais sair às ruas sem que uma multidão a cercasse. Em visita a Berlim em 

1920, calcula-se que mais de 300 mil pessoas tenham ido vê-la9, fechando os acessos da cidade. Era “a 

mulher mais conhecida e amada em toda a história”10, segundo a reportagem da Revista Photoplay _ a 

primeira e mais influente publicação americana dedicada aos fãs das Stars de Hollywood.  

De fato, a trajetória de Pickford oferece algumas chaves para elucidar a formação da imagem de 

uma estrela e, dessa forma, do star system no qual está baseado Hollywood. A mais importante, a que tudo 

indica, era criar um estereótipo de si mesma dentro e fora das telas. A Star tinha de ter uma personalidade 

reconhecível, familiar e causar algum tipo de empatia. 

 Chamada de “a primeira criança do mundo”11 pelo crítico Julian Johnson, em uma reportagem 

publicada em 1918, a inocência alegre (mesmo diante do sofrimento e abandono) parecia ser sua imagem 

primeira. Seu 1,54m, as roupas infantis, o comportamento travesso e agitado, rosto angelical ressaltado 

pelos longos e cacheados cabelos a habilitavam a essa representação, mimetizando-se facilmente a outras 

crianças em cena. A diferença é, de fato, imperceptível. Tanto que a atriz recebia cartas de fãs questionando 

                                                
8 WHITFIELD, 2007.  

9 COUSINS, 2013, p. 43.  

10 WHITFIELD, 2007, p. 131.  

11 WHITFIELD, 2007, p. 2.  
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seu casamento na vida real, já que muitos acreditavam ser ela apenas uma criança. Sua baixa estatura foi explorada no cinema como uma virtude 

moral. Em uma série de filmes que realiza, a ideia de “little” (“pequena”) se repete: The little Teacher (1909); The little Darling (1909); The little 

angel of Luck (1910); The little Peppina (1916); The poor little rich girl (1917); The little Annie (1925). O que lhe rendeu também o apelido de a 

“Pequena Mary”, como uma forma carinhosa de o público se referir a ela. 

Pickford inaugura com isso um fenômeno curioso, chamado de “aged countenance”12 (algo como “semblante da idade”). Não importa 

quantos anos você tem, mas quantos aparenta ter. Ela própria fez da data de nascimento um mistério, em 

grande medida porque sabia que seu sucesso provinha da imagem infantil _ prolongando-a o quanto pode. 

Em “Poor little Peppina”, por exemplo, representava uma adolescente de 15 anos quando tinha na verdade 

24; em “Pollyana”, já era uma mulher com 27 anos, mas vivia uma garota de 11. A menina das telas deveria 

dar continuidade à imagem inocente fora dela. Era o que parecia esperar o público e a mídia. Em reportagem 

publicada na “Revista Photoplay”, em 1914, podemos perceber essa expectativa. Criticando os hábitos do 

primeiro marido, o também ator Owen Moore, a reportagem os opõem moralmente: “Mary é um coração tão 

terno, ela não pode suportar ver Owen Moore atingir a pequena e inofensiva bola com aquele grande e 

desagradável taco de golfe. Quem no entanto não gostaria de ser essa pequena bola de golfe para ter a atenção 

de Mary?”13 

                                                
12 WHITFIELD, 2007, p. 40.  

13 WHITFIELD, 2007, p. 158. 
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A reportagem podia ser também uma metáfora; uma indireta para falar sem dizer diretamente de uma situação vivida pela atriz. Casada 

com Owen Moore desde 1911, Pickford substitui Florence Lawrence _ uma também já famosa atriz canadense, na Independent Moving adquirida 

pela Universal Studios. No contrato, Pickford condiciona a contratação do marido. Segundo a biógrafa dela, Owen sentiu-se dependente e 

humilhado desde então, fato que se agrava com a rápida ascensão da mulher. O ator refugiou-se na bebida e passou a agredi-la fisicamente. O golpe 

na “little inoffensive” bola de golfe podia ser uma referência aos próprios golpes de Owen na pequena Mary. Uma mulher que foi vítima não só da 

agressão do marido, mas de uma série de problemas durante a infância no Canadá e parte nos EUA. A começar pelo abandono do pai, também um 

alcóolatra, que morre de hemorragia cerebral. A mãe e os três filhos começam a viver, desde então, uma vida incerta, morando em pequenos hotéis. 

Momento em que Mary sofre com diversas doenças: difteria, tuberculose e pneumonia. A pobreza causa também a desagregação familiar: “Meu 

irmão estava em uma casa, minha irmã em outra, e eu em outra. Eu não sabia onde minha pobre e velha avó estava. Minha mãe estava chateada 

com a morte do meu pai”, relembra Mary14.  

Curiosamente, a traumática experiência infantil é revivida nas telas com as personagens. Em “Poor Little Pepina”, de 1916, Pickford vive 

o papel de uma adolescente de 15 anos que é separada dos pais verdadeiros. É criada por uma família pobre no campo, quando se apega ao irmão 

                                                
14 WHITFIELD, 2007, p. 155.  
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de criação Beppo (representado pelo próprio irmão mais novo de Mary, Jack Pickford). Pepina é forçada a separar-se também do irmão, fugindo 

de um casamento forçado pelos pais adotivos com um homem mais velho e rico. Com a ajuda de Beppo, veste-se de garoto, corta os famosos 

cachos. No trajeto solitário e hostil, passa fome e sofre agressões. Embarca em um navio para Nova York, onde, enfim, reencontra os verdadeiros 

pais. Restaurando um final feliz para uma história repleta de adversidades.  

Um “happy end” quase sempre associado a uma família unida. Uma esperança que transcendia os enredos dos filmes de Pickford 

estendendo-se a um sentimento compartilhado já em curso. Vale lembrar que os arranjos sociais do século XIX e do XX são, em grande medida, 

fundados sobre a família. Uma herança resistente e renovada de uma moral cristã _ enfraquecida institucionalmente, mas que readquiria vigor nessa 

original configuração social. Pois, se a família era uma forma de organização antiga, o sentimento de família, por sua vez, é um fenômeno inédito, 

como bem demonstrou o historiador Philipe Airès15 através de imagens. A família torna-se um refúgio de proteção contra uma sociedade que 

parecia tornar-se cada vez mais hostil, competitiva e violenta no contexto do Capitalismo. A ponto de Airès afirmar que “não foi o individualismo 

que triunfou, foi a família”16. De fato, essa primeira fase da modernidade é marcada pela emergência da 

família amorosa e isolada. Momento em que não só o casal, mas os filhos passam a ser o principal alvo 

de atenção e preocupações com a saúde e educação. 

Em outro filme, “The poor little rich girl” de 1917, o enredo muda ligeiramente, mantendo o 

mesmo “final feliz”. Agora Pickford com 25 anos representa uma criança rica, mas triste. O pai, um 

homem de negócios, está absorvido pelo trabalho, enquanto a mãe está preocupada com a vida social. A 

                                                
15 Analisando os calendários ele percebeu que a imagem da mulher e das crianças passam a acompanhar a imagem do homem a partir do séc. XV, tornando-se mais intensa no 

século XVIII no Ocidente (AIRÈS, 2012).  

16 Ibid 2012, p. 191. 
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menina Gwen passa a maior parte do tempo sob os cuidados de babás e educadores. Tentando, a todo custo, chamar a atenção dos pais com uma 

infinidade de travessuras infantis. Mas é apenas com uma grave doença que consegue, enfim, a atenção dos pais. Apresentando o afeto como uma 

recompensa de uma vida solitária. A mesma ideia se repete no filme “Pollyana”, de 1919, quando a tia mal-humorada e distante passa a sentir por 

ela afeto após a menina sofrer um acidente.  

Nas telas, a receita de sucesso de Pickford misturava abandono, solidão, inadequação social, sofrimento e inocência alegre. Histórias que 

pareciam ter especial apelo junto ao público. Um mundo concebido “(...) como um vulnerável e incerto lugar onde cada família e as pessoas podem 

ser feridas”17. Sentimentos que falavam diretamente aos medos e esperanças de um público que acabava de viver uma das mais traumáticas 

experiências sociais: a Primeira Guerra Mundial.  

Pickford parecia conquistar um público ávido pela restauração de uma pureza perdida em um contexto turbulento de ressentimentos e 

traumas do pós-guerra. Ano em que os Estados Unidos e a Europa passavam por uma controversa acomodação de poderes em que persistia uma 

série de pequenos conflitos. As pessoas passam a negociar interesses organizadas em grupos e sindicatos. Dentre eles emerge o feminismo como 

movimento organizado a partir de 1914, reivindicando, dentre outras coisas, o direito ao voto. Em 1916, a União Francesa para o Sufrágio das 

Mulheres (UFSF), com a mobilização de 900 integrantes, consegue uma petição favorável ao voto feminino para as eleições municipais18. Em 

1918 o sufrágio estende-se pela Europa, América e Reino Unido.  

 Pickford era um bom exemplo desse novo ativismo e ambição pública das mulheres. Esteve envolvida diretamente na campanha de venda 

de bônus do Estado americano, dizendo-se “100% americana” em uma publicidade. Momento de sua vida em que se aproxima e se apaixona pelo 

                                                
17 WHITFIELD, 2007, p. 42 

18 THÉBAUD, Françoise. In: p. 34 
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ator Douglas Fairbanks, outro ativista na arrecadação de dinheiro para os EUA no pós-guerra, precipitando a separação de Owen Moore. O romance 

e o divórcio, no entanto, foram protelados pela atriz com receio de macular a imagem junto ao público. O que na prática não aconteceu. A lua de 

mel em Paris e Londres foi tumultuada, e a volta a Hollywood acompanhada por uma multidão de fãs. Passam a ser chamados de “a realeza de 

Hollywood”, transformando a mansão onde viviam em um ponto de encontro entre políticos e intelectuais da época, como Georges Bernard Shaw, 

Albert Einstein, Elinor Glyn, dentre outros.  

A proatividade de Pickford estendia-se também aos negócios. 

Apesar de representar uma inocente criança nas telas, era um empresária 

amadurecida e rica na vida real. Em 1919, com 27 anos e dez de carreira, 

Pickford já conhecia tudo sobre cinema. Momento em que decide conduzir 

a carreira desvinculando-se de contratos com produtores e estúdios. Cria a 

United Artists em parceria com o marido, o renomado diretor David Griffith 

e o ator Charles Chaplin (o único que se aproximava de seu sucesso nas 

bilheterias, ultrapassando-a apenas posteriormente). A intenção do grupo era, segundo nota divulgada à imprensa, “proteger o exibidor e a indústria 

de si mesmos. Um passo positivo e necessário para frear o truste da indústria que força produções medíocres, tornando-se uma máquina de fazer 

entretenimento”19.  

 Chamados de “lunáticos” pelo presidente da MGM, Richard Rowland, os integrantes da United Artists, no entanto, são bem-sucedidos nas 

iniciativas individuais. Chaplin, Griffith, Fairbanks mantêm ou mesmo aumentam a bilheteria. O primeiro filme produzido, dirigido e estrelado por 

                                                
19 WHITFIELD, 2007, p. 191.  
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Mary Pickford nessa nova fase é “Pollyana”, de 1919. Um filme lançado no mesmo ano em que representantes de 25 países se reúnem em Paris 

para um acordo de paz imposto, no entanto, pelos vencedores para controlar a Alemanha, conhecido imprecisamente20 como o “Tratado de 

Versalhes”. Com saldo de cerca de 8 milhões de mortos e 20 milhões de inválidos, a Primeira Guerra Mundial havia também atingido 

economicamente a Europa: “Já os Estados Unidos saíram do conflito com a economia fortalecida. Com seu território poupado pelos combates, 

pôde, em 1919, exportar três vezes mais do que em 1913; e a renda nacional mais do que dobrou. O país tronou-se então a primeira potência 

mundial, tomando o lugar que antes pertencera à Inglaterra”21. Pollyana é filmado nesse clima ambíguo de destruição e otimismo. Um apelo, um 

pedido de paz, ainda que o fizesse por meio de uma pedagogia da ingenuidade: “o jogo do contente”.  

Argumento que foi tido como “falsa filosofia” pelo colega da United, David Griffith. O diretor não poupa a parceira e diz em uma 

reportagem que: “Pollyana é a mais imoral estória colocada na tela. Uma falsa filosofia. Caso apliquemos esse raciocínio às atuais condições da 

vida ameaçaremos as esperanças e deixaremos sem sentido a vida dos que creem”22. A despeito das críticas do colega, o público foi em massa 

assistir ao novo filme da atriz. Pollyana foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 1 milhão de dólares.  

O filme era uma espécie de estreia da já conhecida atriz Pickford como produtora. Era também sua primeira oportunidade de 

autorrepresentação. No entanto, ao contrário de romper uma imagem anteriormente construída em sua filmografia por outros diretores, Pickford 

                                                
20 “Tecnicamente, o Tratado de Versalhes só se refere a paz com a Alemanha. Vários parques e castelos reais nas vizinhanças de Paris deram seus nomes aos outros tratados: 

Saint-Germain com a Áustria, Trianon com a Hungria; Sèvres com a Turquia; Neuilly com a Bulgária” (HOBSBAWM, 1995, p. 38).  

21 ARRUDA, 2014, p. 460.  

22 WHITFIELD, 2007, p. 213.  



 

369 

 

reafirma a sua personagem elegendo uma narrativa e personagem que congregaria todas as representadas anteriormente. Pollyana era um papel 

mais do que perfeito para sintetizar a trajetória da atriz.  

Nele Pickford representa uma órfã que vai morar com a tia na Nova Inglaterra após a morte do pai. A tia Polly é uma mulher triste, amarga 

e mal-humorada. Atitude que se transforma ao longo do filme graças ao otimismo contagiante da menina, que ensina não só a tia mas a todos à 

volta a ter uma atitude positiva diante das adversidades, no que denominou de “o jogo do contente”. Uma série de cenas durante o filme compõe 

essa boa personalidade.  

Ela dá banho em uma criança negra, filho da empregada _ revelando não ter preconceitos de classe e raça. Ajuda a tia a se enfeitar e ficar 

mais atraente aos olhos de um antigo pretendente. Visita uma vizinha da tia que está doente, dança para alegrá-la e tenta, insistentemente, encontrar 

uma família para adotar um órfão, Jimmy.  
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Ao tentar fazer mais uma de suas bondades (salvando 

uma criança de um atropelamento), ela é atingida pelo 

carro e fica imobilizada. O momento mais dramáticos 

do filme.  

A sensação de limitação produzida pelo acidente é 

traduzida na cena em que _ deitada na cama e sem 

poder andar _ Pollyana vê pela janela crianças 

brincando na rua. A imagem cita um recurso visual já 

utilizado dois anos antes em sua filmografia.  

Em “The poor little rich girl”, de 1917, a 

menina rica Gwen observa da janela um grupo de 

crianças patinando no gelo. Indicando que todo o luxo 

e provisões que recebe dos pais não podem suprir sua 

carência social e afetiva. Uma solitária sensação de 

estar separada de um mundo alegre. A imagem e sua 

carga emocional provavelmente provocaram a empatia 

do público, incentivando a repetição da fórmula. 

Os dramas vividos por Pickford nas telas pareciam evocar medos e anseios comuns. Como bem demonstra o sociólogo Erving Goffman, na 

obra Estigma (1963), todos nós, por alguma razão, ou em algum momento, já nos sentimos inadequados e inferiores. Sensação que toca em uma 
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“(...) característica central da situação de vida do indivíduo estigmatizado. É uma questão que é com frequência, embora vagamente, chamada de 

“aceitação”23 ou reconhecimento.  

A empatia com a personagem pode ser percebida no depoimento de uma garota de 19 anos, em 1933, recordando o momento em que viu 

Pollyana: “Quando eu tinha 15 anos de idade, Mary Pickford, seu jeito de menina e seus cachos me atraíram. Chorei como se suas emoções fossem 

as minhas próprias. Lembro-me, prometendo a mim mesma, que seria boa também. Eu vivia com ela através de suas provações e tribulações em 

orfanatos e na pobreza, e fiquei feliz em ver um final feliz para ela”24. 

Não só a garota entrevistada, mas outras 64% das mais de mil pessoas entrevistadas pelo sociólogo Herbert Blumer no princípio do século 

XX confessaram descontrole durante cenas de dor dos personagens, sendo tomados por uma espécie de “posse emocional”. Ainda que soubessem 

tratar-se de uma imagem, o pesquisador conclui que naquele momento há uma “prisão do juízo reflexivo” dos espectadores e perda do controle 

normal sobre os sentimentos. O que pode conduzir o público a mudar passageira ou definitivamente o comportamento na vida real _ como uma 

espécie de conversão religiosa: “É de extrema importância observar que, sob a influência destes sentimentos, o indivíduo pode fazer resoluções 

‘para ser bom’. Esta é uma experiência muito interessante de natureza semelhante à ‘crise’ na experiência de conversão religiosa. O indivíduo pode 

tornar-se bastante autoconsciente e levantar questões sobre si mesmo, sua relação com os outros e a sua carreira”25. 

A eficácia da imagem e da narrativa estava, a que tudo indica, ligada à empatia do público com a personagem principal. O diretor americano 

e parceiro de Pickford, David Llewelyn Wark Griffith, foi especialmente sensível à necessidade de aproximar o público de um ator (ou melhor, de 

                                                
23 GOFFMAN, 1975, p. 10.  

24 BLUMER, 1933, cap. 10, p. 14.  

25 BLUMER, 1933, cap. 6, p. 3. 
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uma atriz). E foi Pickford quem a apresentou ao diretor: Lilian Gish. Sua vizinha e amiga em NY que curiosamente tinha tanto a aparência quanto 

uma história familiar muito parecida com a sua. Nascida em Springfield, Ohio, Lilian e a irmã Dorothy também sofreram com o abandono do pai, 

James Leigh Gish (um alemão luterano). Passando pela pobreza e por doenças _ sendo ela uma sobrevivente da pandemia de gripe de 1918 

(conhecida como a “gripe espanhola”). A mãe, Mary McConnell (assim como a mãe de Pickford), incentivou a carreira prematura das filhas no 

teatro para auxiliar no sustento da família. Em 1912, com então 19 anos, Lilian é apresentada a Griffith pela amiga Mary Pickford, fingindo ter 

apenas 16 anos.  

A franzina Gish adotou também uma personalidade infantil e ingênua. No entanto, sua interpretação tinha uma nota de tristeza, fragilidade 

e melancolia que a distinguia da “combustão espontânea”26 de Pickford. Uma personalidade composta durante uma série de filmes que estrelou 

com Griffith _ considerado o grande mestre do cinema. Em “Lírio Partido”, de 1919, Lucy é uma criança que sofre agressões frequentes do pai, 

um boxeador. Em uma dramática cena, Gish faz um gesto comovente que irá marcar sua composição. Quando “a pobre Lucy, que nunca têm 

motivos para sorrir”27 força a boca com os dedos para evitar, em vão, a agressão do pai. A expressão de pavor, medo e a profunda tristeza são 

                                                
26 WHITFIELD, 2007, p. 156.  

27 GISH, 1919.  
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elementos sutis e singelos da interpretação facial de Gish, contrastadas com a caricata interpretação de Donald Crisp (no papel do pai e boxeador 

Battling Burrouws).    

David Griffith dizia que Lilian Gish havia reinventado a atuação do mudo. Minimalista, ela expressava emoções sem recorrer aos exageros 

expressivos típicos dos atores do cinema mudo. A maioria deles havia importado e tonificado alguns maneirismos do teatro, acreditando que a 

ausência do som deveria ser recompensada pelo exagero gestual. Essa nova experimentação expressiva da atriz ganha sobretudo forma nos close-

ups. Uma aproximação de câmera explorada sensivelmente por Griffithii. A parceria Griffith-Gish parecia apresentar uma novidade fundamental 

para a composição visual das Stars nas telas, o privilégio de ter uma face singular e reconhecível, delimitando a hierarquia dos personagens em 

cena. Ter um “rosto reconhecível” passa a ser o desejo de todas as atrizes e mulheres.  

 O corpo e o tamanho da atriz foram igualmente explorados na narrativa. Agora, mais do que a inocência infantil, o diretor queria ressaltar 

a fragilidade de Lucy diante de um mundo hostil. Na primeira aparição no filme, nós a vemos tombar o corpo para a frente, dobrar os joelhos, 

reduzindo ilusoriamente o tamanho _ especialmente no 

contraste com o homem alto que fuma no cais do porto. 

A atriz caminha lentamente. Por fim, senta-se nas 

cordas de um barco amarrado ao porto. Comprime-se 

e sofre silenciosamente. O intertítulo que acompanha a 

cena a apresenta da seguinte maneira: “A garota. 

Quando não estava servindo de saco de pancadas para 

aliviar os sentimentos do lutador podia ser vista 
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rastejando o seu pequeno corpo sofrido nas docas de Lime House”28. 

O filme se passa no Porto de Londres e acompanha a dramática vida da menina que consegue alguns momentos de paz ao lado do 

comerciante chinês chamado apenas de “o homem amarelo” (interpretado pelo ator americano Richard Barthelmess). Vivem uma curiosa relação 

de amor, sem nenhum sinal de atração sexual. O homem a trata como uma criança, como na cena em que lhe presenteia com bonecas. Deita-a em 

uma cama e aos seus pés a adora, como quem venera uma santa em um altar.  

 

Mas a paz é um estado igualmente 

frágil e provisório na narrativa. O 

pai logo a encontra, leva-a para 

casa e a espanca até a morte. 

Realizado no mesmo ano de 

Pollyana, Griffith dava uma 

resposta distinta _ oferecendo um 

retrato trágico da sociedade de sua época. A heroína, Gish, estava submetida à violência e à crueldade sem a possibilidade de recuperar-se dela sem 

traumas e ressentimentos. Um mundo onde a inocência parece não ter mais lugar; um lírio irremediavelmente partido.  

                                                
28 GISH, 1919.  
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Este é também o trabalho mais intimista do diretor, conhecido por grandes produções como “Nascimento de uma nação” e “Intolerância”. 

Filmes que envolviam grande número de atores, cenários e dinheiro. Em “Lírio Partido”, usa pequenos cenários, uma bela iluminação concebida 

por Joseph Stringer, mas, sobretudo, aposta na interpretação dos atores. Especialmente de Gish _ a protagonista recorrente de suas obras.  

Em todos eles, o close-up do rosto de Gish indicava sua centralidade, funcionando como referência moral das narrativas. No mais polêmico 

e aclamado filme, Nascimento de uma Nação, de 1915, Lilian Gish faz o papel de filha de um deputado federal, chamada Elsie. Ela é tanto 

contraposta à ambiciosa empregada negra como é também vítima de uma paixão não correspondida pelo inescrupuloso líder negro. O filme se 

passa durante a Guerra Civil Americana (1861-1865). Um conflito que dividiu o país entre o Norte (urbano e abolicionista) e o Sul (rural e 

escravagista). Já no primeiro intertítulo do filme a perspectiva de Griffith é exposta: “A chegada dos africanos à América trouxe a primeira semente 

da discórdia”29. Filho de um confederado e político que lutou na guerra civil, Griffith toma partido do sul e vai aos poucos compondo uma imagem 

pejorativa dos negros, especialmente opondo-os à imagem da inocente Gish. 

 A empregada mulata aparece como uma mulher dissimulada, que na frente do empregador o trata com cortesia, mas pelas costas cospe 

sobre ele. Em seguida ela se joga no chão, rasga as roupas30 e aparenta pensar em um plano maquiavélico. Momento em que lambe uma de suas 

mãos. O intertítulo diz: “A mulatada despertada pelos sonhos ambiciosos”. A ideia de igualdade entre brancos e negros era manifestadamente 

incômoda ao diretor _ traduzida no comportamento grotesco dos personagens negros e mulatos em cena.  

                                                
29 GISH, GRIFFITH, 1915. 

30 Podemos observar nessa cena que a atriz teve a face pintada de negro ao comparar com a cor branca do colo. “Griffith argumentou que não haviam atores negros na 

Califórnia à época, de modo que os atores brancos maquiados representavam os principais atores negros e mestiços” (KEMP, 2011, p. 30) 
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Na cena seguinte, enfatizando o contraste moral entre a negra e a branca, vemos Elsie no hospital dos soldados tocando alaúde para alegrá-

los. Momento em que encontra o confederado ferido (que será depois seu par romântico). O mocinho será também o líder do Ku Klux Klan, 

concebido por Griffith como “a organização que salvou o sul da anarquia dos negros”31. Na cena, a atriz é enquadrara em close-up somado ao 

efeito de uma moldura circular, valorizando-lhe o delicado rosto.  

                                                
31 GISH, GRIFFITH, 1915. 
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Griffith “(...) compreendeu a intensidade psicológica da lente e permitiu que Billy Bitzer explorasse a fotografia difusa e iluminação traseira, 

o que criava um halo nos cabelos e fazia os atores se destacarem em relação ao fundo”32. Técnica conhecida como soft focus, que conferia às atrizes 

uma aura etérea. Imagem que contrastava com a abordagem da negra. De corpo inteiro e a distância, não há nenhuma intenção de que o espectador 

estabeleça a proximidade e a simpatia pretendidas com a imagem aurática da jovem branca e delicada que se presta ao generoso ato de alegrar os 

feridos no Hospital.  

O filme é alvo de amplo e tenso debate social. Nas entrevistas com espectadores da época, podem-se notar quão diferentes foram as 

interpretações e a influência do filme na estigmatização dos negros. Como o depoimento de uma garota de 22 anos, branca, que afirma que o 

“Nascimento de uma Nação” a fez “(...) ver o negro do sul como eles realmente são e não como os nortistas os idealizaram. Acredito que muitas 

pessoas foram influenciadas. O filme me fez defender a escravidão, me fez ver o ponto de vista sulista”. Outra garota de 20 anos, judia, tem uma 

visão diametralmente oposta: “Vivi o meu primeiro sentimento de revolta sobre a questão racial. Lembro-me de voltar para a casa chorando, não 

entedia por que as pessoas de cor eram tão maltratadas. Durante semanas olhei com simpatia a cada pessoa de cor”33.  

Vale mencionar um fato importante: não havia uma Star hollywoodiana negra no cinema. Infelizmente as mulheres negras e mulatas são 

raras em cena e, quando aparecem, são antagonistas ou empregadas domésticas. Uma cor estereotipada como indicativa de incapacidade e malícia. 

Como bem percebe um espectador negro de 17 anos.  

 

                                                
32 COUSINS, 2013, p. 51-52.  

33 BLUMER, 1933, cap. 10, p. 18.  
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Cada imagem é apenas para ridicularizar o negro. As coisas ruins são enfatizadas e as boas ficam de fora. Os negros não são todos iguais, existem 

diferentes tipos, assim como em outras raças. Porque devem ser retratados como ignorantes, supersticiosos, animais ao invés de pessoas decentes 

que são capazes de fazer coisas grandes como qualquer outra raça. Tudo que precisam é uma chance. Eles são sempre os perdedores, os covardes, 

nunca os vencedores. É muito injusto a raça branca fazer todas as nações aparecerem inferiores em comparação a eles34.  

 

 Após receber uma série de críticas, Griffith realiza em 1916 outro filme como resposta e como pedido de paz de um mundo já em guerra: 

“Intolerância”. Um projeto arriscado em todos os sentidos, a começar pelo investimento de 2 milhões de dólares do próprio diretor _ um dos 

filmes mais caros já realizados na época. A outra ousadia é a narrativa. Quatro histórias se desenrolam em tempos diferentes, mas com um tema 

em comum: a intolerância. No entanto, se Griffith se propõe a pensar e criticar a intolerância durante a História e os conflitos entre nações e 

religiões, ele não retoma à questão racial.  

 Na abertura há uma explicação: “Você vai notar que o nosso filme passa de uma para outra das quatro histórias da intolerância, mas o tema 

‘intolerância’ é comum a todas, permanece”35. Nas quatro narrativas, há outra constante: as mulheres serão as vítimas-heroínas. A primeira se passa 

no tempo presente (1916), tendo a Queridinha, uma menina inocente que vive com o pai em uma zona rural, como protagonista. A segunda se 

passa em Jerusalém, com Maria Madalena e a cena do apedrejamento. A terceira em Paris em 1572 d.C., no tempo de Catarina de Médici sendo a 

protestante olhos castanhos a mocinha. Por fim, a quarta história se passa na Babilônia, com a corajosa jovem das montanhas. História que demanda 

belos cenários e composições. 

                                                
34 BLUMER, 1933, cap. 10, p. 3.  

35 GISH, GRIFFITH, 1916.  
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 E, “como muitos cineastas, Griffith também usou a pintura como inspiração visual”36, citando diretamente a composição de um quadro do pintor 

britânico Edwin Long de 1875: “O mercado de casamentos babilônico”37. Repetem-se na cena os detalhes decorativos do cenário e a presença da 

mulher apresentada por uma negra, em uma espécie de palco, para uma plateia de homens agitados ao fundo. Em sua frente, em posição também 

elevada em uma tribuna, o mercador “vende” a mulher, destacando-lhe os atributos. Em primeiro plano, várias mulheres sentadas e entediadas 

aguardam sua vez. A imagem aborda o momento em que a jovem das montanhas é vendida pelo irmão no mercado de casamentos. Essa e outras 

injustiças afligirão as outras três protagonistas de cada uma das histórias.  

   

                                                
36 COUSINS, 2013, p. 54.  

37 O quadro encontra-se atualmente na coleção Royal Holloway, na Universidade de Londres.  
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No entanto, será Lilian Gish a estrela principal, o elo moral entre as narrativas. Sem fazer 

parte diretamente de nenhuma das histórias, a cena da atriz coberta por um manto, 

balançando um berço _ iluminada por um raio de luz _, se interpõe anunciando a 

transição entre elas. O intertítulo elucida: “Ontem como hoje o balanço continua 

trazendo sempre as mesmas paixões humanas e as mesmas alegrias e tristezas”38. A 

associação da imagem a Maria torna-se visual e moralmente inevitável. Uma referência 

que sustenta (explícita ou implicitamente) a composição das Stars infantis e virginais.  

  O uso de Gish como espécie de imagem que traz a “moral da história” é uma 

constante na filmografia de Griffith. O diretor associa a atriz a uma virtude desejável e 

quase sempre em risco diante da crueldade humana. Uma frágil inocência, indefesa 

diante das tiranias.  

  O mesmo raciocínio se repete em “Órfãs da Tempestade”,39 de 1921. Gish e a irmã Dorothy são as protagonistas. A história se passa no 

contexto da Revolução Francesa, momento em que a vida das personagens atravessa dualidades: o campo e a cidade; a aristocracia e o bolchevismo. 

Elas funcionam novamente como um elo dessas passagens e simultaneamente como uma constante moral. O intertítulo de abertura antecipa o 

enredo: “Tempo. Antes da Revolução Francesa. Nossa história é de duas órfãs que sofrem primeiro com a tirania e egoísmo dos nobres e 

                                                
38 GISH, 1916.  

39 Filme baseado na obra “Les Deux Orphelines” (1875) do romancista judeu francês Adolphe Phillippe d’Ennery.  
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aristocratas. Após a queda do Rei, elas sofrem com o resto do povo também com o novo governo instituído por Robespierre através da anarquia e 

do bolchevismo”40.  

 Após a morte do pai e em razão da cegueira da irmã, elas resolvem ir para Paris em busca de tratamento. Vestidas com largos chapéus e 

roupa romântica e campestre, as ingênuas órfãs seguem para a cidade. A ida marca um choque moral da inocência campesina versus a cidade 

corrompida representada pelo pervertido marquês de Praille. Elas o conhecem no caminho no momento em que a carruagem que as levava se 

quebra. O marquês interessa-se por Henriette (Lilian Gish) e arma um sequestro. As irmãs são assim separadas. Louise já completamente cega cai 

nas garras de uma perversa senhora que pede esmolas nas ruas de Paris. Já Henriette é levada para uma das orgias do marquês em seu palácio como 

uma espécie de atrativo da festa. Chega carregada em uma cama e é maliciosamente observada pelos aristocratas.  

 

  

                                                
40 GISH, GRIFFITH, 1921.  
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O contraste moral é novamente estabelecido. Mas, pela primeira vez, Griffith não recai em uma maniqueísmo estereotipico. Em “Órfãs da 

Tempestade” há pobres corruptos, pobres bons. Assim como há nobres perversos e bons _ como o mocinho, Chevalier de Vaurey (Josef Schilkraut), 

que se apaixona pela camponesa Henriette (Lilian Gish). Há uma complexificação maior dos personagens ao não atribuir-lhes associações fáceis. 

O final feliz será também emblemático. Já que a “tempestade” esperada pela revolução não se deu com mudança de governo _ que na 

prática se revelou tão ou mais perversa que a aristocracia. A grande revolução da narrativa está na possibilidade da união entre o aristocrata e a 

camponesa. A vitória do amor romântico, que quebra, enfim, as fronteiras de origem social e classe. A democratização das relações não mais por 

via da política, mas do amor. Uma possibilidade social inédita de aproximar classes distintas via casamento, tido agora como legítimo.   

 Mas, ao contrário do que se costuma afirmar, não foi o cinema que inventou o casamento por amor ou o amor romântico. Como o próprio 

filme desvela (ao retomar historicamente a Revolução Francesa), essa configuração social já estava em curso desde o final do séc. XVIII. Antes 

mesmo da invenção atribuídaiii aos irmão 

Lumière, no final do séc. XIX. 

  E, se é verdade que o tema é frequente 

nos filmes de Hollywood, seria no entanto um 

equívoco fazer uma associação automática entre 

o cinema e o amor romântico. Já que uma série 

de Stars ensinaram justamento o contrário: o 

sexo sem amor e a desmistificação do casamento.   
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4.3 DESTRUIDORAS DE LARES 

 As Stars dos primeiros anos do cinema não nasceram apenas sob o estereótipo virginal e inocente, concorria simultaneamente com essa 

imagem outra, especialmente inaugurada por Theda Bara. Apelidada de “Vampira”, em razão de sua atuação no filme que a consagra “Escravo de 

uma paixão”41, 1915. A partir dele, Bara cria um estereótipo utilizando mecanismos similares ao de Mary Pikford e Lilian Gish; mas invertendo 

moralmente a polaridade. O que significa dizer que irá igualmente representar a mesma personagem em mais de um filme, só que agora repetindo 

uma carga amoral, sexual, maligna e destruidora. Uma “mulher fatal” que transborda a atuação também para fora das telas42.  

 A atriz ficou conhecida por usar maquiagem azul-escura, figurinos ousados e transparentes e dar entrevistas acariciando uma cobra. Uma 

imagem construída com o auxílio de Willian Fox _ que a adota como sua principal estrela. O empresário intuía de alguma forma que era “preciso 

que ela estivessa à altura de seu duplo”43. A começar pela criação de seu nome. O verdadeiro era Theodosia Burr Goodman, mas é rebatizada como 

Theda Bara, um anagrama “Arab death”. Até mesmo a sua biografia foi reinventada como um roteiro de um filme. Segundo o release publicitário 

divulgado à imprensa pela Fox, ela era “(...) filha de uma atriz francesa e de um escultor italiano e fora criada no Egito passado seus primeiros anos 

no deserto do Saara, sob a sombra da esfinge. Ela foi chamada de ‘Serpente do Nilo’, o que a incentivou a comentar sobre misticismo e ocultismo 

em suas entrevistas. Depois, mudou-se para a França para estudar teatro (mesmo que jamais tenha ido ao Egito ou à França).”44 

                                                
41 Título original: “A fool there was”, 1915. Disponível em: <https://archive.org/details/A_Fool_There_Was>. Acesso em 16 fev. 2012 

42 Como bem definiu o escritor francês G. Gentilhomme, “(...) temos uma vedete quando o intérprete excede o personagem, sempre tirando proveito dela no plano mítico” 

(GENTILHOMME apud MORIN, 1989, p. 26).  

43 MORIN, 1989, p. 47.  

44 KEMP, 2011, p. 37.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfinge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
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Se os mecanismos para a construção das Stars eram, portanto, similares, o que implicava: repetição da personagem dentro e fora das telas, 

publicidade e releases que alimentavam as publicações destinadas aos fãs, fotos e postais autografados, reinvenção da biografia, criação de um 

nome artístico, a receita da “Vampira”, no entanto, eram moralmente distintos. A sexualidade e a amoralidade eram o principal trunfo. Mais do 

que buscar a simpatia do público, a mulher fatal era “detestavelmente irresistível”.  

Filmes que apresentavam lares desfeitos e homens cegos de amor, levados quase sempre à ruína social e à morte. Elas, por sua vez, não 

apresentavam nenhum sinal de redenção. As chamadas vampiras hollywoodianas, como Theda Bara e em seguida Nita Naldi e Pola Negri, são a 

atualização moderna das bruxas que tanto assombraram e atraíram o imaginário europeu durante a Idade Média, mixadas ao exotismo Oriental. 

Mas um Oriente reinventado e estereotipado, como bem concebe o estudioso palestino Edward W. Said. Segundo o autor, o Oriente “era 

praticamente uma invenção europeia e fora desde a Antiguidade um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens 

encantadas, experiências extraordinárias” 45.  

 Forjam nessas imagens inventadas uma nova forma de “marginalidade atrativa” atravessada pelo diabólico e pelo “exótico”. Vestem-se 

com roupas negras, tornam-se misteriosas, sensuais, são servidas por eunucos e, sobretudo, são perigosas, fatais. O que em grande medida explica 

a adaptação de histórias de heroínas cruéis da antiguidade como os filmes de Cleópatra e Salomé. Ao que tudo indica, o exótico e o mistério eram 

associados ao Oriente na primeira fase do cinema. Lugares, roupas e histórias que ajudavam a compor essa personalidade misteriosa e irresistível. 

Por isso, mais do que apenas recriar o imaginário das bruxas, elas reinventam a mulher imoral na imagem em movimento, misturando elementos 

antigos e novos. A Star vampira cria uma forma visual e moral sem precedentes que irá ecoar na composição da sobrepersonalidade46 das atrizes 

desde então.  

                                                
45 SAID, 2007, p. 27.  

46 MORIN, 1989, p. 39.  
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4.3.1 Theda Bara: a vampira 

 

”Nós a chamamos de a mulher que não se importava. Mas o tolo a chama de sua bela Dama (Assim como você e eu).”47 Eis a primeira ideia 

que temos de Theda Bara, pelo intertítulo de abertura do filme que a consagrou em 1915, “Escravo de uma paixão”48. Um filme baseado no 

poema “O Vampiro”iv de Rudyard Kipling. Mais adiante ela é assim 

identificada: a “Vampira... Miss Theda Bara”v. Apelido que acompanhará sua 

imagem e de suas seguidoras desde então. Mas engana-se quem pensa se tratar 

de um filme de ficção. Ela não possui dentes pontiagudos ou nenhum sinal de 

ter poderes sobrenaturais. Seu vampirismo se associa à ideia de uma mulher que 

manipula e controla os homens. Tornando-os tolos aos olhos dos demais.  

Uma imagem da mulher temida desde a Idade Média. Mas, se antes ela 

era tida como Bruxa, Phyllis ou Feiticeira, a representada por Theda Bara é, 

agora, uma pessoa comum.  

                                                
47 BARA, 1915.  

48 Título original: “A fool there was”, 1915. Disponível em: <https://archive.org/details/A_Fool_There_Was> 
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Uma mulher que recorre a artifícios mundanos que vão da maquiagem, roupas, perfumes às estratégias lícitas e ilícitas de aproximação das 

vítimas. Um jogo de sedução em que, nas palavras de Walter Benjamin, “pouco importa que a astúcia e o artifício sejam conhecidos de todos, se o 

sucesso está assegurado e o efeito é sempre irresistível”49. A reflexão do autor estava dirigida ao poder de sedução das prostitutas a partir da análise 

do quadro “Olympia”50, do amigo Eduard Manet. Uma fala que também poderia perfeitamente ser dirigida à personagem de Theda Bara em 

“Escravo de uma paixão”. Não sem propósito, a pintura a que o historiador se refere, exposta em Paris em 1865, será usada pelo diretor Frank 

Powell para compor uma das cenas do filme da atriz. Citação que se pode observar a seguir.  

 

Mas agora, em vez de flores, Bara recebe um jornal de sua empregada negra. Informando-se que um milionário embarcará para a Itália em 

um navio. Percebendo a oportunidade de seduzir mais uma vítima, abandona o atual companheiro, que é avisado por um dos empregados: “Ela 

                                                
49 BAUDELAIRE, 2002, p. 59-64. 

50 Obra vista na exposição “Manet ritorno a Veneza”, visitada em julho de 2013, no Palazzo Ducale, em Veneza. Parte do acervo do museu d’Orsay de Paris.  
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deixou você. Foi para a Europa caçar um homem cheio de dinheiro”51. A ideia de uma mulher que caça o homem como uma presa ecoa de inversões 

que remontam as primeiras imagens das bruxas _ como analisado no primeiro volume52. Onde a ideia de quem é indefeso e quem ataca é invertida. 

Curiosamente a mesma sensação tem Baudelaire ao analisar a pintura Olympia do amigo Manet. Diz: “Ela dirige o olhar ao horizonte, como 

animais caçando; mesma exaltação, mesma distração indolente”53  

A provável citação não se limita ao arranjo estético da cena e das personagens, mas ao pathos moral pretendido. Olympia ficou conhecida 

como a alegoria da indiferença moderna54. Uma suposta prostituta sem culpa ou arrependimentos. Ela, assim como Theda Bara despertaram o 

repúdio, mas simultaneamente atraíram seus espectadores. Detestavelmente irresistíveis, mesmo aos mais moralistas (ou principalmente a eles). 

Ideia que elucida o sagaz jogo de palavras do intertítulo de abertura do filme: “Nós a chamamos de a mulher que não se importava. Mas o tolo a 

chama de sua bela Dama. (Assim como você e eu)”. O parêntese ao final da frase cria a dubiedade de quem é que a chama a mulher de indiferente 

(eu e você?) ou nós a admiramos? _ nos igualando ao tolo. 

 Os filmes das vamps forneciam as mulheres uma “educação liberal na arte de amar”, que concorria com a pedagogia moral das virgens 

inocentes em filmes exibidos simultaneamente. Contradição que podemos sentir no depoimento de uma expectadora da época, uma então 

                                                
51 BARA; POWELL; FOX; 1915, 15 (min): 45 (s).  

52 Nas primeiras imagens das bruxas ilustradas na obra do monge e poeta francês Guillaume de Deguieville em 1355, feiticeira é representada como uma mulher que caça o 

homem com uma bengala invertida; a imagem e o imaginário repete-se no livro do demonólogo e jurista alemão Ulrich Molitor’s, “De Lamiis” na obra publicada e reeditada 

entre 1489-1510. Mais tarde na Série Melancolia do pintor Lucas Cranach (1528-1532).  

53 BAUDELAIRE, 2002, p. 64 

54 Analisamos detidamente a imagem no capítulo anterior: A Modernidade da Prostituta Indiferente.  
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adolescente de 18 anos: “Minhas ideias do amor foram formadas pelos filmes. No entanto, acho muito difícil beijar uma pessoa além da que eu 

amo. Mas a heroína do filme faz e isso pode. Os filmes dão muitas ideias e eu vou tentar esta”55.  

As vamps legitimavam uma sexualidade que deixava de fora o amor romântico. Seduzem os homens por vaidade e interesse, mas não por 

amor. Colecionando admiradores e vítimas por puro prazer. Fazê-los de tolos é um dos seus jogos favoritos. Ideia que ganha vida e movimento na 

cena em que “uma das vítimas” de Theda Bara, tenta matá-la. Ela, ao contrário de manifestar qualquer temor, sorri cinicamente. Bate na arma 

apontada para si com uma flor até tombá-la e diz a famosa frase: “Beije-me, meu tolo”. O homem, dominado, sentindo-se verdadeiramente um tolo 

diante de seu poder sobre ele, se suicida.  

Uma mulher que não se arrepende. O homem morto no chão por sua causa não lhe provoca pena ou culpa. Ao contrário, ela se envaidece, 

alimentando-se dos sacrifícios das vítimas. Tal atitude de indiferença com a morte do amante era a mais dramática nota da interpretação de seu 

caráter maligno.  

 

                                                
55 BLUMER, 1933, cap. 3, p. 10. 
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Uma fórmula que é repetida em outros filmes e por outras vamps que se seguem. No filme “Sangue e Areia”, de 1922 _ baseado na obra do 

escritor espanhol Vicente Blasco Ibañez56 escrita em 1908 _, a atriz Nita Naldi (representando uma viúva liberal e influente chamada Doña Sol) 

não se importa ao ser informada da morte do amante, o toureiro Juan Gallardo, representado pelo galã Rudolph Valentino. A mesma atitude repete 

Rita Hayworth ao representar novamente o papel de Doña Sol em 1941. A bela viúva continua a assistir sorridente ao toureiro que substitui o 

amante na arena e em sua cama.  

    

    

                                                
56 IBÁÑEZ, 2014.  
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Uma mulher que coleciona homens, como brinquedos. Um amigo que a conhecia desde a infância aconselha o amigo toureiro: “não há nada 

no mundo que ela consiga manter por muito tempo. Ela destruía seus brinquedos para poder substituí-los por novos”57. Alerta de uma fatalidade 

que ganha uma visualidade curiosa no filme de 1922. Entre as cenas que antecedem o romance proibido entre Doña Sol e o toureiro Juan Gallardo, 

há a interposição de um “estudante de filosofia”, Don Joselito (Charles Belcher). Imagem que cita uma composição pictórica típica do séc. XV, 

XVI e XVII: as Vanitas (vaidade ou futilidade em latim). Uma alegoria que funcionava como advertência moral sobre a finitude da materialidade 

e dos prazeresvi. Um aviso de que tudo tem fim.  

Acredita-se que a temática poderia estar ecoando como fonte literária o texto bíblico do Antigo Testamento, Eclesiastes, atribuído ao rei 

Salomão (1009 a 922 a.C). Onde as advertências morais sobre a finitude da materialidade e dos prazeres abundam e são reforçadas com a repetição 

do aviso: “(...) tudo será esquecido, tudo é ilusão e uma corrida atrás do vento” (2:17). Uma vez que, ao fim, “todos vão para o mesmo lugar” 

(3:20). O alerta prolonga-se para os jovens: “Segue os impulsos do coração e os atrativos dos olhos, mas fica sabendo que Deus te pedirá contas 

de tudo isso! Pois, a adolescência e a juventude são ilusão”58.  

 

 

                                                
57 HAYWORTH, 1941.  

58 ECLESIASTES, BÍBLIA, 2010, p. 454-59.  
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No filme, a cena cita especialmente as Vanitas de São Jerônimo meditando59. 

Reproduzindo um ambiente de um homem cultivado capaz de oferecer reflexões sobre a vida. 

Simulando escrever em um livro com uma pena, o estudante de filosofia alerta: “A mulher foi 

criada para a felicidade do homem. Mas, no entanto ela destrói a tranquilidade do mundo”60.  

   

                                                
59 Pintura: São Jerônimo meditando, por Jan Massys, 1530-40, Museu do Prado, em Madri.  

60 NALDI, 1922.  
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E nenhuma “destruiu mais a tranquilidade do mundo” que a inaugural Theda Bara. A atriz realizou mais de 40 filmes _ representando quase 

sempre o mesmo papel. Nos títulos a ideia de diabólica, animalesca, infiel e imoral repete-se. Como “The Devil’s Daughter” (Filha do Diabo, 

1915); “The Tiger Woman”(A mulher tigre, 1917); Cleópatra (1917); “When a Woman Sins” (Quando a mulher peca, 1918); “The unchastened 

Woman”(Mulher impura, 1924). Abaixo alguns dos cartazes originais de seus filmes. Infelizmente quase todos são considerados perdidos. 

Encontra-se na íntegra apenas “Escravo de uma Paixão”61 (1915), analisado acima, e trechos de “The Unchastened Woman”62(Mulher Impura, 

1924). 

  

                                                
61 Disponível em: <https://archive.org/details/A_Fool_There_Was>.  

62 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rtpnuDwFVPQ>. 

https://archive.org/details/A_Fool_There_Was
https://www.youtube.com/watch?v=rtpnuDwFVPQ


 

393 

 

Dentre todos, o filme “Cleópatra” (1917) é o que mais fixou visualmente o estereótipo de vamp associado a Theda Bara. O figurino sensual 

_ com vestidos transparentes e seios quase à mostra _ foi uma das mais ousadas imagens do cinema. Experiência visual e erótica que não volta a 

se repetir nas telas com a mesma intensidade especialmente depois do controle e censura estabelecida pelo Código Hays63, a partir de 1930/34.  

As diversas fotos publicitárias de divulgação do filme nos auxiliam a recuperar a mais comentada e 

polêmica performance da artista. A maioria delas conservada na Livraria Pública de Arte de NY64.  

 

 

                                                
63 O código Hays foi idealizado pelo líder do Partido Republicano William Hays em 1930. No entanto, as regras passam a ser adotadas com mais rigor a partir de 1934. O 

código estabelecia censura especialmente de cenas ligadas ao que denominaram de vulgaridade, vestuário e sexualidade, mas também definiam como deveria ser a abordagem 

da violência; do consumo de álcool e até mesmo como deveriam ser a dança (HAYS, 2014).  

64 BIBLIOTECA PÚBLICA DE NY. Arquivo digital, 2014.  
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4.4 AS ESTRANGEIRAS  

A receita moral e estética de Theda Bara é especialmente citada pela atriz polaca Pola Negri e pela americana Nita Naldi. Elas tomam 

emprestado especialmente a ideia de ser “estrangeiras” em sua filmografia. O exotismo oriental, as roupas, o comportamento liberal e indiferente 

as normas são suas principais características. Em Sangue e Areia (1922), Doña Sol (Nita Naldi) é uma viúva “viajada” na descrição da obra original 

do escritor Vicente Ibañez. Com a informação o diretor Fred Niblo decide travesti-la como uma espécie de Cleópatra na adaptação para o filme. 

Sua casa na Espanha é decorada com uma improvável estética egípcia e seus empregados se vestem como eunucos.  

Havia no momento uma clara associação entre a sexualidade e o exotismo. A atmosfera oriental _ que não condizia com narrativa do 

romance original _ parecia, entretanto, ser uma receita de sucesso em voga para a construção dos símbolos sexuais do cinema. Não só para as 

estrelas, como também para os galãs. O ator italiano Rodolfo Valentino (que faz o papel do toureiro espanhol Juan Gallardo) havia se consagrado 

um ano antes no papel de Sheik. Por essa razão há uma divertida cena em “Sangue e Areia” quando o empregado de Doña Sol ascende o cigarro 

de Valentino, que olha com desconfiança para o homem com um turbante na cabeça _ parodiando seu papel consagrado.  
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O “Oriente” dos filmes Hollywoodianos era mais do que um espaço geográfico e empírico. Evocava uma série de mitos em grande medida 

gestados e ecoados desde as primeiras narrativas ocidentais. Como o poema épico grego “Ilíada” de Homero. Considerado a primeira demarcação 

entre o Oriente e o Ocidente. Seguida de “Os persas” de Ésquilo e “As bacantes” de Eurípedes. Essa antiga peça ateniense é, segundo o estudioso 

Edward Said “o mais asiático de todos os dramas áticos, Dionísio é explicitamente ligado às suas origens asiáticas e aos excessos estranhamente 

ameaçadores dos mistérios orientais”. Na peça, “Penteu, o rei de Tebas, é destruído pela mãe, Agave, e suas colegas bacantes. Tendo desafiado 

Dionísio por não reconhecer sua divindade, Penteu é horrivelmente punido, e a peça termina com o reconhecimento geral do terrível poder do deus 

excêntrico”65.  

Mulheres cruéis, sexualizadas e indecifráveis que levam o homem a ruína e a morte, sem qualquer sinal de arrependimento. Assim são as 

Stars que citam a fórmula usada por Theda Bara. Atravessadas por um Oriente imaginário e atraente, elas curiosamente passam a ser adoradas pelo 

público, imitadas. Uma série de perfumes com essências de plantas orientais tornam-se uma febre de consumo na década de 20. Como os perfumes 

Phul-Nãnã (Flores índias), Shem-el-Nessin (Fragrância da Arábia), Wana-Ranee (Fragrância do Ceilão) e Hasu-no_Hana (Loto japonês), que 

“foram grandes triunfos e seguem sendo, testemunhando a prolongada associação entre o sensual e o exótico”66.  

Curioso notar que Theda Bara, Nita Naldi e Pola Negri não tinham efetivamente uma ligação com o Oriente. Espaço imaginário que 

associava-se a estas mulheres europeias e norte-americanas, apenas por meio da dissimulação. Sobreposições de representações que tornavam ainda 

mais inverossímil e desencaixado esse espaço e as personagens.  

  

                                                
65 SAID, 2007, pp. 93-4. 

66 DYHOUSE, 2011, pp. 28-9.  
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Em “Sumurun”67 (Noite Árabe), um filme de 1920, a personagem Yannaia, representada pela atriz polaca Pola Negri é uma dançarina do 

ventre gananciosa que integra um grupo de 

circo. Fica com o homem que lhe der mais, 

não se importando com a aparência e a idade 

dos parceiros. Até mesmo o apaixonado 

palhaço corcunda, representado pelo próprio 

diretor do filme Ernst Lubitsch, recebe afagos 

ao presenteá-la com uma pulseira, sendo logo 

trocado pela oferta de um poderoso sheik. Sua 

atitude desinibida, as roupas exóticas e os 

cenários criam um entorno para o vampirismo 

de Pola Negri. Nas cenas de sedução ela 

repete o gesto de colocar os braços para traz, 

expondo o corpo, como quem apresenta 

confiante seus atributos. Oferece-se de forma 

decidida e desinibida a mais de um homem e 

não faz o papel de vítima como as demais mulheres do harém. Ela usufrui do conforto oferecido, usando os homens, mais do que sendo usada por 

eles. Na cena em que seduz o sheik mais velho, revela no gesto os pelos das axilas. Vale mencionar que nos anos 20 e 30 a depilação era feita 

                                                
67 SUMURUN, 1920. Filme dirigido pelo alemão Ernst Lubitsch, que muda-se para Hollywood a convite de Mary Pickford para dirigir um de seus filmes, Rosita, 1923.  
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apenas nas pernas, não se usava a retirada de pelos da virilha e das axilas, o que se torna uma prática a partir da segunda metade do século XX. 

Mas, ainda que seja normal a sua manutenção, a exibição dos pelos da axila era tida entretanto como um ato vulgar, associada ao sexo pelos 

puritanos _ tanto que o gesto foi explicitamente proibido pelo Código Hays68 em 1930/34.  

Pola Negri oferece uma nota diferente para a interpretação da vamp. Menos mórbida que Theda Bara, Negri explora tons mais faceiros no 

jogo da sedução. Seu olhar tem um ar ainda mais decicido, direto e alegre. Uma expressão que inspirou a imitação das espectadoras da época. Em 

um depoimento uma adolescente de 19 anos diz: “Eu descobri que gostaria de ter esse olhar provocante e que todas as meninas poderiam tê-lo. Eu, 

então, tentei fazê-lo no meu quarto. E, surpresa! Eu poderia imitar o olhar fresco e feroz de Pola Negri”69. 

 Em “Mulher do Mundo” de 1925, Pola Negri faz o papel de uma condessa europeia que visita os EUA. Seu comportamento liberal se choca 

com o puritanismo dos moradores de uma 

pequena cidade americana. O promotor _ 

receando a contaminação das outras mulheres _ 

tenta persuadi-la a ir embora. Na legenda lê-se : 

“Nós não queremos uma mulher perdida de outra 

cidade aqui”70. Ela sorri, traga o cigarro e, sem 

dar importância ao aviso, continua na cidade.  

                                                
68 “Toda alusão ao sistema capilar, incluídas as axilas, está proibida” (HAYS, 2014).  

69 BLUMER, 1933, Cap. 3, p. 2. 

70 NEGRI, 1925.  
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Pola Negri é, de fato, a primeira estrangeira a fazer sucesso em Hollywood. A polonesa era uma promessa de uma nova vamp. Imagem 

construída em parceria com o diretor Lubitsch. A série de filmes bem sucedidos que realizam na Alemanha os leva a caminho de Los Angeles. 

Negri assina com a Paramount em 1922 e Lubitsch dirige um filme de Mary Pickford a seu convite, intitulado “Rosita”, de 1923, quando interpreta 

uma cantora de rua em Sevilha. Uma das primeiras tentativas de Mary Pickford de se afastar de sua imagem infantil. Apostando na expêriencia de 

Ernst Lubitsch ao dirigir e ajudar a construir a sedutora Pola Negri.  

A gradativa vitória das vamps sobre as virgens é constatada emblematicamente por Mary Pickford. Em uma entrevista diz: “A minha parte 

Cinderela está doente. Eu quero vestir roupas curtas e fazer amor. Eu criei um certo tipo de caráter e agora, eu penso que ele está praticamente 

acabado”71.  Pickford talvez tenha descoberto que as Stars não precisavam ser santas para ser amadas. Muito pelo contrário, era a transgressão o 

componente mais sedutor de sua personalidade junto ao público. Personagens que subvertem e esvaziam moralmente a ideia de diabolização da 

mulher. Desde então ser “diabólica”, não será mais sinônimo de ir para a fogueira, mas para as telas de cinema, tornar-se milionária, colocar o galã 

aos seus pés e ser adorada. Cada uma delas dará de certa forma continuidade a imagens precedentes, mas também introduzirão elementos novos 

através de sua personalidade e rostidade.  

E um desses novos rostos foi de Greta Garbo. Uma sueca, contratada em 1925 por Louis Mayer pela MGM, por meio de seu diretor e 

empresário finlandês Mauritz Stiller, com quem já havia feito um filme72. Com 19 anos, Garbo passa por uma série de ajustes estéticos antes de 

estrear em Hollywood. Emagrece, alisa os cabelos e corrige os dentes. E, ao contrário das aspirantes, que começavam com papéis menores, Garbo 

estreia como protagonista do filme mudo “Proscritos” (Torrent) em 1926. História baseada na obra “Entre naranjos”, escrita em 1900 também pelo 

                                                
71 WHITFIELD, 2007, p. 214.  

72 O filme “A lenda de Gosta Berling” de 1924, encontra-se na íntegra em: https://www.youtube.com/watch?v=VJApqoY3obo#t=10381  
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espanhol Vicente Blasco Ibañez (o mesmo autor de “Sangre y Arena”). Uma história de um amor não concretizado que se passa em Valência na 

Espanha. Garbo é Leonora, uma menina pobre, filha de camponeses que plantam laranjas na propriedade da família Brull (a família mais rica da 

pequena cidade). A matriarca e viúva Dona Bernarda Brull (Martha Mattox) é quem toma as rédeas dos negócios e da família. Seu filho, 

representado por Ricardo Cortez, no papel de Don Rafael Brull, apaixona-se por Leonora. Ao descobrir o romance a mãe controladora afasta o 

casal. Leonora vai então tentar a sorte em Paris como cantora. Adota o nome artístico La Brunna, tornando-se a mais aclamada cantora de ópera 

de Paris e da Europa.  

 Um filme baseado em transições que tanto dizem sobre as mudanças vividas pelas mulheres comuns para se tornar Stars. Elas passam da 

pequena; à grande cidade. Da inocência; à aquisição de uma malícia sexual. De uma estética simplória; para tornar-se divas através da maquiagem, 

roupas finas, peles de animais e joias. Opera-se não só uma mudança visual, mas sobretudo uma mudança de personalidade que é demarcada, 

dentre outras coisas, pela criação de um nome. No filme a simplória camponesa Leonora torna-se a aclamada cantora de ópera “La Brunna”. Na 

vida real Greta Lovisa Gustafon, a moça que trabalhava em uma barbearia em Estocolmo, torna-se uma das maiores estrelas de Hollywood: Greta 

Garbo. Uma Star que soube contrastar a imagem delicada e franzina com um comportamento imoral e sarcástico.  
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Já no primeiro filme mudo em Hollywood podemos notar sua capacidade expressiva, sobretudo concentrada em seu hipnótico rosto. 

Interpretação que lembra a realizada pela atriz Lilian Gish. Não sem razão a musa de Griffith é um exemplo de atuação para Garbo. De fã ela passa 

a companheira profissional, recebendo vários conselhos de Gish durante a carreira. Ambas tinham o dom de se comunicar através do rosto. 

Realizando passagens sutis de sentimentos em um único close-up. Como na cena em que La Brunna recebe a carta do amante Rafael Brull, 

desistindo de seguir com ela para Paris. Novamente rejeitada a reação a leitura realizada pela atriz, que olha diretamente para a câmara, é digna de 

nota.  

A princípio parece nos fitar 

sedutora, mas em seguida 

sorri, para enfim nos darmos 

conta que as expressões eram 

apenas o prelúdio de seu 

desespero. Levanta o olhar aos 

céus e joga o corpo para trás.  

Sem que o intertítulo seja 

necessário para entendermos 

seus ambíguos sentimentos 

ele traz uma indagação: “Oh 

meu Deus! Por que eu não 

consigo odiá-lo?”  
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A personagem de Garbo passa a ridicularizar e menosprezar o galã, colocando-o em uma posição inferior e desconfortável. No filme as 

debochadas gargalhadas de “La Brunna” dirigidas a Rafael Brull (o galã Ricardo Cortez) serão um dos marcadores recorrentes de sua nova 

sobrepersonalidade. Gesto que será citado em vários filmes posteriores fixando-se a personagem Greta Garbo, como em Mata Hari (1931) ao 

ridicularizar o romântico Alex Rosanoff (Ramon Novarro); em Rainha Cristina (1933), no primeiro encontro com Don Antonio (John Gilbert) e 

em “Ninotchka” (1939), representando uma russa enviada a Paris que ri do galã, o conde francês Leon (Melvin Douglas).  

 

 

  Desconcertam não só os homens, como também são moralmente incomodas para as sociedades em que transitam. Há constantemente 

fofocas sobre elas, ocupando boa parte do interesse dos vizinhos. Tidas como impuras, desonrosas e capazes de levar o homem à ruína são definidas 

sobretudo em oposição à moral religiosa, seus ritos e especialmente ao casamento. Saem com homens casados e, quando se casam, não hesitam 
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em trair o marido. Como acontece no filme que fará no ano seguinte: “A Carne e o Diabo”73 (1926), baseado no romance “It was”74 escrito em 

1894 pelo alemão Hemann Sudermann. Romace que foi inspirado, por sua vez, nos ensaios escritos pelo filósofo Friedrich Nietzsche entre 1873-

1874, reunidos como Considerações Extermpoâneas75. A história gira em torno de quatro personagens. Dois amigos de infância, Leo (representado 

pelo galã John Gilbert) e Ulrich von Eltz ( o ator sueco Lars Hanson) e duas mulheres: a amoral Felicitas (Greta Garbo) e a católica e virginal irmã 

de Ulrich, Hertha von Eltz (Barbara Kent). O primeiro encontro de Felicitas e Leo se dá na estação de trem, ambientando uma forma moderna e 

ainda misteriosa para construir o seu estrangeirismo. Uma mulher que vem de outro lugar, encoberta pela fumaça da máquina que se dissipa no 

pátio da ferrovia, revelando sua silhueta. Sua chegada em um trem é uma fórmula repetida em outros dois filmes da atriz: “Anna Karenina” (1935) 

e “Ninotchka” (1939).  

 

                                                
73 GARBO, 1926.  

74 Traduzido em 1906 como “O passado Imortal” por Beatrice Marshall.  

75 NIETZSCHE, 2005, p. 269-336.  
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 Já nesse primeiro encontro, Leo (John Gilbert) demonstra 

estar hipnotizado por Felicitas. Uma postura que será uma 

constante nos filmes das Stars. Os homens se apaixonam muito 

rapidamente, sem que ao menos tenham trocado uma palavra 

com elas. Apaixonam-se por sua imagem.  

  Na cena de uma festa na cidade o amor visual de Leo por 

Felicitas confirma-se. A atriz, vestida de branco com uma gola 

transparente e aurática, é destacada pela iluminação e pelo close-up _ compostos na parceria entre o diretor Clarence Brown e o diretor de fotografia 

William Daniels. Esse será um dos pontos altos do filme e do romance. Encarando-o sem pudor, Felicitas leva Leo ao jardim para fumar um cigarro 

e o incita que a beije. O romance prossegue sem que ela avise que já era uma mulher casada. Em casa _ durante a polêmica cena do primeiro beijo 

de um casal na horizontal do cinema _, são surpreendidos pela chegada do marido, o conde Rhaden. Para honrar-se, propõe um duelo de armas 

com Leo para o dia seguinte, pedindo que simule publicamente que a disputa se dava por um mal-entendido em um jogo de cartas.  
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 O duelo será outra constante nos filmes das Stars. Um marcador na construção da honradez e coragem do galã. Além de uma prova de 

masculinidade para a mulher que desejam. Ser desonrado publicamente implicava um dos mais sensíveis ataques à imagem masculina. O que só 

poderia ser reparado com uma confrontação igualmente pública: o duelo. Um mecanismo que recai como um pesado fardo social para os homens, 

tornando-se quase uma obrigação para aquele que foi traído. O filósofo Jeudon, de 1911, acreditava que “O duelo reabilita o marido da suspeita de 

ser um marido complacente, ele reabilita a mulher cuja defesa um homem se coloca em conta e risco. Ele pode, enfim, levar a mulher a amar e 

estimar aquele que arriscou a vida por sua causa”76.  

A ideia de uma restauração da honra social tornava o embate “civilizado” com armas entre homens, um rito de purificação e de pertença. 

Na medida em que aceitar o duelo era se “submeter a uma exigência ética mais rigorosa do que ao comum dos mortais”77. Na prática, uma exigência 

fatal imposta socialmente aos homens. Um deles, o crítico literário francês, Charles Augustin Augustin Sainte-Beuve, desabafa: “Na véspera de 

um duelo a gente se preocupa, sente no fundo da alma que aquilo não é verdadeiro, nem justo, e contudo, a honra humana nos obriga e a gente vai 

em frente”78.  

O resultado do duelo da narrativa é a morte do marido. A viúva Felicitas teria supostamente o caminho livre para se relacionar com Leo, o 

que não acontece de imediato. Ele é enviado pelo Exército a uma missão na África por cinco anos. Pede a Ulrich que cuide da viúva Felicitas em 

sua ausência sem revelar ao melhor amigo os seus sentimentos por ela. Em sua ausência o amigo também se apaixona e se casa com Felicitas. Em 

seu retorno, cria-se um novo e mais dramático impasse, já que Felicitas continua provocando sexualmente Leo.  

                                                
76 JEUDON (apud COURBIN et al., 2013, p. 103). 

77 GUILLET, In: COURBIN et al., 2013, p. 104. 

78 GUILLET (apud COURBIN et al. 2013, p. 98).  
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A imoralidade de Felicitas vai sendo construída por uma série de oposições. Especialmente colocando em risco: a amizade entre os homens; 

a honradez; a religião e a pureza, encarnada por mulheres devotas e virginais. Mas para a Star nada é sagrado, apenas o seu desejo individual. 

Consagram o culto de si, através do imperativo dos seus desejos e a despeito da moralidade social. Nada parece detê-las, já que os mecanismos 

sociais de controle, especialmente a vergonha, a censura alheia e a culpa não surtem efeitos sobre elas.  

Nos filmes de Garbo há uma constante que merece destaque: o menosprezo e desmistificação aos ritos e imagens católicas. Em “A Carne e 

o Diabo”, durante uma missa, ela vira o cálice que havia sido usado pelo amante e toma o vinho no lugar onde sua boca havia tocado anteriormente. 

Dá um caráter sexual a cerimonia religiosa, reapropriando-se de seu sentido em um registro oposto ao pretendido. Em seguida olha Leo de forma 

provocativa, sem se importar em respeitar a presença do novo marido e amigo, Ulrich.  
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 Em “Mata-Hari”,79 um filme sonoro que realiza em 1931, encena uma grande ousadia: desafia a imagem de Maria. Nele representa a 

lendáriavii espiã de origem holandesa, Marguaretha Gertruida Zelle, de nome artístico “Mata Hari” que durante a primeira guerra mundial dançava 

em Paris utilizando pseudónimo, roupas e a mística indonésia. Uma mulher que seduziu generais e soldados. No filme, Garbo, tenta roubar 

documentos de um aviador russo Alex Rosanoff, representado pelo galã mexicano Ramon Navarro. Vai até seu apartamento quando ele conta a 

dançarina de sua devoção pela imagem de Maria. Um culto especialmente simbolizado pela vela que ele deixa acessa, sendo renovada sem nunca 

ser apagada como sinal de amor pela Virgem. Para tornar o ambiente escuro para que as informações pudessem ser roubadas, ela pede que ele 

apague a vela como prova de amor incondicional por ela. Reticente ele resiste. Ela ameaça ir embora quando, enfim, Mata-Hari vence a disputa 

com Maria, sorrindo orgulhosa do domínio e devoção que provocava . Inaugura-se nesse gesto um novo culto, de uma mulher em carne e osso que 

usa as imagens a seu favor, criando um híbrido entre o rosto e a aura. Entre a biografia e a personagem. Entre Garbo e Mata Hari.  

 

                                                
79 GARBO, MGM, 1931.  



 

407 

 

 Em 1933, representa novamente uma mulher real e lendária, a rainha da suécia Christina I (1626-1689), que irá desafiar os deveres impostos 

por seu cargo. Conhecida por usar calças como os homens e por rejeitar o casamento e a maternidade, a rainha era uma mulher ilustrada, mantendo 

contato com intelectuais da época, como René Descartes. No filme “Rainha Cristina”,80 Garbo é uma mulher que questiona especialmente o 

casamento. Lendo uma peça do dramaturgo francês Jean-Baptiste Moliére, reproduz uma trecho de sua obra em tom elogioso: “Quanto a mim 

posso dizer que o casamento é algo chocante. Como é possível dormir no mesmo quarto de um homem?”  

Uma mulher que sobretudo anseia por liberdade individual. Sentimento que se agrava quando 

conhece Don Antonio (representado por John Gilbert) , um mensageiro do rei espanhol Filipe. 

Apaixona-se e se vê impossibilitada de vivenciar o romance. Na narrativa o dever e a religião 

tornam-se um entrave para “ser feliz”. Um empecilho a vivência de sua individualidade e 

humanidade.  

 Em uma bela cena, Garbo acorda a noite na véspera de sua renúncia81. Caminha com um 

castiçal de velas a sós pelo Palácio até o trono. A grandeza dos ambientes, contrastada com seu 

corpo franzino. A oposição da escuridão e dos raios de luz que atravessam o palácio nos auxilia 

a compor o ambiente atormentado de sua decisão: entre o dever e o desejo individual. Momento 

em que é surpreendida por seu chanceler. Na cena atuam um diálogo significativo do filme. Ele 

                                                
80 GARBO, MGM, 1933. 

81 A renúncia da rainha Crsitina I se dá, na realidade, por sua conversão religiosa, no filme ela é adaptada e motivada por seu amor por Don Antonio (John Gilbert). 
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defendendo o seu casamento com o primo e ela a sua liberdade de escolha. A defesa de Cristina é, ao mesmo tempo, uma exaltação à liberdade 

individual e uma reflexão sobre a desumanização de pessoas que ocupam posições tidas como 

sagradas. Se no diálogo a rainha refletia sobre a sua posição política, o argumento poderia, no 

entanto, perfeitamente ser um desabafo de uma Star, de Garbo.  

 _ Rainha Cristina, diz: _ É um peso grande demais que coloca em minhas costas. Toda a minha 

vida fui um símbolo. Um símbolo é eterno e imutável...uma abstração. Um ser humano é mortal e 

mutável, com desejos e impuslos. Esperanças e desesperos. Estou cansada de ser um símbolo 

Chanceler. Desejo ser um ser humano. Este desejo, não consigo evitar.  

 _ Chanceler _ Mas é seu dever. As mãos do rei estão sobre você. 

 _ Rainha Cristina _ Contudo, há algo dentro de mim que grita que isso não pode ser verdade...que 

precisamos viver como queremos. Afinal Chanceler, nossa própria vida não é tudo o que temos? 

 _ Chanceler _ Sim Majestade, é tudo o que temos. Portanto, deve dá-la ao seu dever. A grandeza 

requer tudo.  

 _ Rainha Cristina _ Sou grande Chanceler? Sinto-me tão pequena, desamparada e fútil82.  

 

 Atribuir ao ser humano um papel simbólico coletivo torna-se um fardo não só para a Rainha 

Cristina, como para as Stars. A demanda por ter uma “vida comum” é também uma demanda 

humanizante, pois que implica desapegar-se de uma suposta grandeza de sua atribuição em prol da 

vivência das mais corriqueiras e também das mais humanas experiências, como o afeto pelo outro. 

                                                
82 GARBO, MGM, 1933. 
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Nesse sentido a rejeição ao casamento por convenção é enfatizada na narrativa como um sintoma de uma demanda por liberdade individual. Uma 

crítica aos deveres e tradições, priorizando o desejo de “viver como queremos”. Uma adaptação moderna de uma tendência social que se materializa 

no séc. XX.  

Mas, se em rainha Cristina essa decisão é tomada sob tensão, a rejeição ao casamento é tratada com indiferença e quase sarcasmo por outra 

personagem representada por Greta Garbo no filme “A Dama das Camélias”, de 1936. Representa Margueritte, uma cortesã de luxo de Paris em 

1847. Em um diálogo com uma antiga conhecida, a cortesã ironiza o casamento por amor: 

 

 _ Margueritte, diz: _ Você parece tão bem, deve ser o amor?! 

 _ Michette _ E é. Vou me casar depois que ele se formar em advocacia.  

 _ Margueritte _ Você parece gostar da ideia... 

 _ Michette _ (surpresa) Margueritte, o ideal é amar e se casar com quem amamos,  

 _ Margueritte _ (ri debochada) Não acredito em ideais. Faça como quiser... 

 _ Michette _ Ninguém é melhor que Gustave.  

 _ Margueritte _ O tempo muda nossa cabeça e nosso coração. Talvéz não continua sendo tão bobinha. Mas venha me ver 

de vez em quando83.  

 

                                                
83 GARBO, MGM, 1936.  



 

410 

 

 O desinteresse pelo casamento nos filmes confundia-se com a vida real. Garbo nunca quis casar-se, nem ter filhos. Ainda que a MGM 

desejasse que ela se unisse ao galã John Gilbert, com quem se relacionou durante as gravações de A Carne e o Diabo e Rainha Cristina. Mas a 

partir de 1928 Garbo começa a ter também relações com mulheres. Entretanto, pouco se sabe de sua vida pessoal.  

A discrição e aversão à publicidade e entrevistas é o que em grande medida marca sua imagem. Um mistério que é explorado também em 

sua filmografia. A frase “I want to be alone”, dita por sua personagem Grusinskaya (uma dançarina russa de balé clássico), no filme O Grande 

Hotel, de 1932, cita sua postura na vida pessoal. Revelando que não só a personagem emprestava elementos a pessoa, como ela também emprestava 

elementos psicológicos para suas personagens. Garbo cria, dessa forma, um comportamento sem precedentes entre as atrizes de cinema, 

acostumadas em fazer da publicidade uma parte integrante de sua promoção e de seu sucesso junto ao público. Seguindo os conselho de Lilian 

Gish e do ator Lon Chaney ela resolve preservar sua intimidade contrariando, inclusive, a vontade da MGM e do seu departamento de publicidade.  

Mas, curiosamente, em vez de diminuir o interesse por sua imagem, a postura reclusa alimenta ainda mais a curiosidade dos jornalistas, 

contribuindo para manter a aura de mistério que passa a caracterizar sua personagem. Suas razões, no entanto, aparentemente foram mais simples. 

Era avessa as multidões, tímida e evasiva segundo seus amigos próximos. A poeta Mercedes Acosta, amiga e suposta amante de Garbo dizia que 

seu comportamento oscilava. “Garbo era às vezes amigável, às vezes evasiva. Depois se desculpava com presentes. “Comprei essas meias há 

tempos, espero que você possa usá-las. Obrigada por me ajudar a enfrentar algumas coisas.”84 

                                                
84 RODRIGUES, 2014.  
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Imagem que pouco lembrava a mulher destemida e independente das telas . Tanto que, dentre as poucas entrevistas que concedeu, a primeira 

ficou registrada como um sintoma de sua ingenuidade. Ao ser perguntada onde iria morar ela respondeu: “Gostaria de encontrar um quarto na casa 

de uma boa família”85. Mal sabia ela a vida que a esperava.  

O rápido sucesso concede a seu empresário imposições sem precedentes nos contratos a partir de 1932. Desde então passa a ter o direito de 

escolher o diretor e seu parceiro de cena. Um poder que não se limitava ao universo do cinema. Hitler era um de seus fãs. Escrevia cartas 

apaixonadas sem receber resposta. Autoriza, em 1936, a distribuição do filme “Dama das Camélias”, mesmo diante do fato de ser o diretor um 

judeu, George Cukor. Abria uma exceção para ver Garbo. Nas vésperas da eclosão da Segunda Guerra, Greta Garbo disse que queria encontrar-se 

com Hitler, convencida de que poderia persuadi-lo de desistir. Ela dizia que, caso não conseguisse, “daria um tiro em sua cabeça”. O encontro não 

aconteceu.  

Garbo era amiga de homens como o primeiro ministro britânico Winston Churchill e o milionário grego Aristóteles Onassis. Ele havia 

também proposto casamento a Garbo sem sucesso. Para convencê-la, tentava atender a quase todos os seus desejos. Tanto que intervém a seu favor 

no famoso Cassino de Monte Carlo para que pudesse entrar de calças. A atriz Marlene Dietrich havia sido barrada pouco tempo antes ao tentar o 

mesmo. Onassis, que era também coproprietário da boate do cassino, tem certa facilidade para atender ao pedido da amiga, que se torna a primeira 

mulher a entrar no cassino de calças.  

 O uso de roupas masculinas e sua bissexualidade eram interesses compartilhados pela atriz e admiradora, a alemã Marlene Dietrich. 

Contratada pela Paramount como uma resposta ao sucesso da sueca Greta Garbo na MGM. A concorrência entre os estúdios acabava motivando a 

busca por atrizes e atores de perfil semelhante aos consagrados no estúdio vizinho, criando gradualmente um estereótipo masculino e feminino no 

                                                
85 Ibid.  
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cinema. Assim como para os homens a ideia de um “amante latino” era uma tendência desde Rodolph Valentino, no cinema a beleza exótica e 

misteriosa das europeias passa a ser valorizada especialmente a partir da descoberta de Garbo. A alemã Dietrich chama a atenção de Hollywood 

em 1930, em um filme realizado em Berlim que lhe dará fama internacional, um dos primeiros filmes sonoros, “O Anjo Azul” (Der Blaue Engel). 

Baseado no romance de Heinrich e dirigido por Josef Von Sternberg _ com quem irá trabalhar em uma série de filmes, tornando-se conhecido por 

ter sido seu criador.  

Mais tarde Sternberg faz uma confissão emblemática em sua biografia. Diz: “Nunca um fantoche na história do mundo submeteu e 

manipulou tanto o seu criador como na minha. Em sete filmes não só tinha dobradiças e voz sobre seu próprio controle, mas também sobre a 

expressão dos seus olhos e de seus pensamentos”. Depois parafraseando a célebre frase de Falubert conclui: “A Senhorita Dietrich sou eu. Eu sou 

a senhorita Dietrich”86. Revelando que Dietrich não foi uma imagem passiva, modelada pela vontade do diretor. O gradual poder que as Stars 

adquirem muda a balança dessas relações, colocando os diretores mais a serviço de seus desejos e exigências do que o contrário. No limite, a 

imagem da Star poderia ser considerada uma “autorrepresentação terceirizada”, com uma infinidade de profissionais a seu dispor. Elas passam a 

escolher os roteiros que irão fazer, o galã com quem contracenar e, por fim, escolhem até mesmo o diretor. No final, vale mesmo a questão: quem 

controla quem? Quem produz essa imagem? 

No primeiro filme em parceria com o diretor, Dietrich faz o papel de Lola Lola, uma cantora de um cabaré em uma região pobre de uma 

pequena cidade alemã. Cenário contrastado com a postura soberba, irônica e indiferente aos amores que desperta. Papel que representará em quase 

toda a sua filmografia. Na cidade ela é a atração principal, homens e jovens vão vê-la no bordel chamado Anjo Azul. Entre eles os alunos do 

                                                
86 PRATA, Moma, 2010. 
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respeitado professor, Immanuel Rath (Emil Jannings). Ao descobrir que seus alunos frequentavam o local ele os segue com o objetivo de repreendê-

los. Mas, ao ver Lola Lola, sente-se igualmente atraído. 

 Ela se apresenta cantando: “Eu sou Lola Lola, a energia, a favorita da estação. Todo homem se apaixona por mim, mas, como a minha 

pianola, ninguém consegue tocar”87. Se por um lado a personagem representada por Marlene Dietrich parece mais vulgar e sexualizada do que a 

representada por Greta Garbo, por outro mantém uma atitude superior e distante _ ainda que circule em um ambiente de pobreza e prostituição. 

Sua personagem parece ao mesmo tempo pertencer e não pertencer ao ambiente do cabaré.  

 

  

                                                
87 DIETRICH, 1930.  
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Uma mulher que leva a ruína os homens que se apaixonam por ela. O professor Immanuel Rath _ sem conseguir se afastar de Lola _ perde o 

respeito dos alunos, emprego e reputação na cidade. Casa-se com ela, mas sua dignidade aos poucos se esvai. Degradação moral e visual interpretada 

com habilidade pelo ator Emil Jannings. Ainda que seja um filme sonoro, o personagem fala muito pouco durante o filme _ potencializando sua 

dramática degradação. Seu olhar oscila entre a melancolia, pânico e raiva a medida que se dá conta da efêmera paixão por Lola e do preço social 

pago por ela. Irritada com seu silêncio e tratando-o com desdém, reclama: “_ O que está errado? Por que você me olha desse jeito? Estou sempre 

de bom humor e você tenta deteriorar isto. Por que está sentado aí, saia e faça o seu número”viii.  

Sem recursos ele passa a depender dela, tornando-se uma espécie de assistente, ajudando-a a vestir suas roupas para o espetáculo. Mais 

tarde passa a usar roupas de palhaço e a vender fotos eróticas da esposa para os homens da plateia. Em uma delas, Lola aparece com uma saia de 

penas colada sobre a fotografia. Os homens se divertiam ao soprar a saia. Tais imagens já eram comuns desde o séc. XVI na Europa. Um exemplo 

é uma espécie de cartão-postal erótico88 de 1588, com uma cortesã com a saia colada à imagem, ao abri-la podemos ver as roupas íntimas.  

 

 

  

 

 

                                                
88 Gravura de 1588, atualmente no Metropolitan Museum of Art de NY. Parte da coleção The Elisha Whittelsey Collection.  
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O papel que inaugura a carreira de Dietrich será também citado em quase todos seus filmes posteriores. No primeiro realizado em Hollywood 

para a Paramount, sua apresentação em um cabaré se soma a elementos ainda mais ousados. Realizado no mesmo ano, Marrocos (1930), era um 

filme que combinava um ambiente oriental exótico, com protagonistas estrangeiros. O galã Gary Cooper faria o papel de um legendário francês, 

Tom Brow, e ela uma cantora francesa, Amy Jolly, que chega de navio para cantar no cabaré “Lo Tinto” em Marrocos.  

Protagoniza uma das mais ousadas cenas do cinema. Veste-se de cartola e smoking. Ao entrar no palco é recebida com agressividade e 

vaias pelos homens e por mulheres, apenas o soldado Tom Brow bate palmas e tenta conter os agressores. Ela apoia-se em um banco e acompanha 

impassível a reação negativa a sua presença com traje masculino. Sem demonstrar nenhum sinal de constrangimento, começa a cantar em francês 

e reverte a reação do público, que a aplaude desde então.  
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Mas a ousadia não findaria nesta cena. A cantora percorre as mesas dos convidados enquanto canta. Pára em uma delas, onde havia dois 

casais, quando parecia ir embora regressa e 

encara uma das mulheres da mesa por alguns 

instantes, em seguida lhe pede a flor que 

trazia no cabelo. Ela lhe dá sem reservas, 

mas é surpreendida por um beijo na boca. O 

primeiro beijo entre mulheres do cinema.  

A atitude da personagem era uma 

calculada maneira de introduzir Dietrich 

junto ao público com uma nota diferente do 

que se havia feito até então. Uma mulher que explorava explicitamente a ideia de ser admirada também por mulheres. Um gesto corajoso que a 

distinguia das demais atrizes. Influenciado, inclusive Garbo, que em rainha Cristina, de 1933, vestida como um homem beija a sua dama de 

companhia Ebba (Elizabeth Yong) _ ainda que em um registro menos erotizado.  

Para a pesquisadora Carol Dyhouse tanto Dietrich quanto Garbo “(...) estavam seguras de seu poder de atração e ao mesmo tempo sentiam-

se atraídas por diversos olhares, já que não eram só objeto do olhar masculino”89. Atrizes que subvertem não só as atitudes, mas a visualidade 

estereotípica que distingue o homem e a mulher. Tornando essas distinções instáveis na tela. A ponto de Tynan afirmar, referindo-se especialmente 

                                                
89 DYHOUSE, 2011, p. 59. 
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a Dietrich: “Tem sexo, mas não pertence a nenhum gênero em especial”90. No segundo número no filme, veste-se com uma roupa mais sensual. 

Um macaquinho com pernas à mostra, pele e joias, revelando que podia passar de um papel a outro sem perder o seu poder de atração, ou mesmo 

potencializando-o. Mantendo a atitude soberba, o olhar direto e decidido ela traz nas mãos uma cesta de maçãs e canta: “Quando receberei de lance 

por minha maçã? A fruta que fez Adão ser tão sábio. Na noite histórica da primeira mordidas eles descobriram um novo Paraíso”91. 

Sua Eva é atualizada para as relações mercantis, a “maçã”, como metáfora de sua sexualidade, pode receber um lance dos homens e, agora, 

também das mulheres da plateia. Circula oferecendo suas maçãs, mas é simultaneamente agressiva com quem tenta uma abordagem mais ousada. 

Essa será uma marca curiosa da personagem de Dietrich. Se por um lado ela parece representar uma prostituta, por outro não demonstra se vender 

por dinheiro. 

Dubiedade que percorre sua 

filmografia. Tanto que no momento 

que descia das mesas dos 

convidados ilustres a caminho da 

plateia, o dono do bar a aconselha: 

“Não perca tempo lá embaixo. Não 

                                                
90 DYHOUSE (2011, p. 60).  

91 DIETRICH, 1930. 
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há dinheiro no fosso”92. Ela para por um instante nas escadas, o escuta, e responde irônica: Não? (levando a plateia a gargalhada). Continua a 

descer e a distribuir suas maçãs. Momento em que entrega uma ao soldado Tom Brow (Gary Cooper), junto com a chave do seu quarto. Escolhe o 

seu companheiro de noite pela beleza e ousadia, não tanto por seu dinheiro.  

Em outro filme importante de sua filmografia, “O Expresso de Shangai” (1932), explica seu 

nome com a frase: “Foi preciso mais de um homem para mudar meu nome para Shangai Lili”93. No 

entanto, comporta-se friamente como uma dama, envolta em exóticas penas ponteagudas de galo 

negro e um longo colar de pérolas. Sua atitude nada amigável a retirava da condição de mera vítima 

dos homens. Ameaçadora e imprevisível era ela quem parecia escolher os seus parceiros . O que se 

torna uma estratégia para a criação de uma imagem instigante aos olhos do público. Não ser 

previsível. Tanto Dietrich como outras Stars tentariam repetir a ideia com gestos surpreendentes e 

roupas igualmente fora do comum. Peles e penas auxiliam na composição do seu exotismo e 

ferocidade. Tornam-se sinônimo de luxo e poder nos anos 20 e 30, impulsionando o mercado de 

peles, que prospera rapidamente. Estima-se que “em 1914, mais de 2.000 peles de raposa tenham 

sido vendidas em Londres. Mas, à medida que a pele de raposa se tornou comum, as estrelas de 

Hollywood buscaram vestimentas ainda mais exóticas, como a pele de macaco e gorila”94.   

                                                
92 Ibid. 

93 DIETRICH, 1932. Foto: Eugene Robert Richee para divulgação do filme para Paramount.  

94 DYHOUSE, p. 49. 2011.  
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Em “The Devil is a Woman” (1935), o filme preferido de Dietrich e o último em parceria com o parceiro e diretor Strenberg’s, os figurinos 

são um espetáculo à parte para compor a cortesã Conche Perez. Uma bela jovem que ascende socialmente enganando, com o auxílio da 

inescrupulosa mãe, um homem rico. A narrativa cita um enredo comum aos panfletos noticiosos no fim da Idade Média, relatando casos em que a 

mãe inicia a filha nas artes demoníacas para seduzir os homens e obter vantagens financeiras. Naquele momento, acusadas de bruxas. Aqui o 

destino não é a fogueira, mas o estrelato. Uma personalidade irresistível, que, apesar de abandonar e enganar continuamente os parceiros, os têm 

sempre sobre controle. A medida que se empodera na narrativa, suas roupas se tornam igualmente estravagantes. Criadas por Lucien Ballard, que 

também é responsável pela fotografia e direção de arte os vestidos e adornos são a apoteose do excesso da Star. Ousadia contextualizada no 

Carnaval de Sevilha, de 1890. Baseado na obra do francês Pierre Louys, a obra no entanto é uma daptação que cita por exemplo, o cenário e a 

personagem Doña Sol, de Sangue e Areia (protagonizados por Nita Naldi em 1922 e posteriormente por Rita Hayworth). 
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Dietrich fará também de sua imagem nos cinemas uma das mais mortais armas políticas, auxiliando moralmente os soldados americanos. 

A alemã, anti-hitlerista era uma decepção para o seu também admirador Hitler. E, se a ingenua e virginal Mary Pickford foi a mais ativa Star na 

Primeira Guerra, a fatal e nada inocente Marlene Dietrich será a musa da Segunda Guerra Mundial. A estrela que mais bônus de Guerra havia 

vendido. Mas, sobretudo, teve a iniciativa de se apresentar para os soldados, 

percorrendo de janeiro de 1942 a setembro de 1943 os EUA e cantando diante 

de 250.000 tropas em sua turnê. Também gravou programas em rádios 

destinadas aos combatentes americanos.  

O General William Donovan, chefe da OSS, escreveu a Dietrich: “Sou 

profundamente grato por sua generosidade em fazer essas gravações para os 

soldados”95. Consciente que a maior habilidade da guerra era a de manter a 

confiança moral de suas tropas. Entre 1944 e 1945 também se apresentou para 

as tropas aliadas na Europa. Dietrich foi condecorada em 1945 com a “Medalha 

da Liberdade” pelos EUA e pelo governo francês com o premio “Légion 

d’honneur”.  

 

 

  

                                                
95 In: DIETRICH, 2014.  
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4.4.1 Clara Bow: a It, flapper girl 

 

 Em 1927 entra em cena uma atriz que irá mixar96 a interpretação das Vamps e das Stars infantis somando-as as expectativas da mulher 

flapper (melindrosa) dos chamados anos loucos. Clara Bow era uma fã dessas atrizes de cinema imitando suas atuações no espelho. Nascida no 

Brooklyn em 1905, quando NY passava por uma forte onda de calor, Bow teve uma infância conturbada ao lado da mãe, que sofria mentalmente, 

e da prolongada ausência do pai. Já com 16 anos resolve tentar o sonho de muitas adolescentes de sua idade, entra para um concurso de fãs 

promovido pela “Motion Picture 

Magazine” em 1921 chamado “The 

Fame and Fortune Contest”. Os 

jurados impressionados dizem em 

nota: “Ela é muito jovem, apenas 16 

anos. Mas é cheia de confiança, 

determinação e ambição. (...) Os 

cinco testes de de vídeo mostram 

muito claramente sua escala 

emocional de expressão provocando 

                                                
96 Nas fotos de divulgação Clara Bow se veste como Theda Bara em Cleópatra (1917), ao lado transita para a expressão inocente típica das interpretações de Mary  

Pickford. Na terceira como flapper (melindrosa). Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=clara+bow>. Acesso em abr. 2014.  

https://www.google.com.br/search?q=clara+bow
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muito entusiasmo em cada juiz do concurso. Sua aparência é quase suficiente para levá-la para o sucesso sem a ajuda do cérebro que ela 

inubitavelmente possui”97. Ela por sua vez, percebe nesse reconhecimento um novo caminho para sua vida. Mas essa mudança não aconteceu de 

imediato. A promessa de gravar um filme foi frustrada e a pequena participação que gravou foi editada e retirada do filme. Aconselhada pelo pai, 

resolve visitar com frequência o escritório da Revista, conseguindo, enfim, ser apresentada a um diretor de cinema que lhe oferece uma oportunidade 

concreta, Christy Cabanne, que a escalou para o filme “Beyond the Rainbow”, em 1921. Desde então realiza mais de trinta participações em filmes 

até protagonizar, em 1927, o que iria definir sua personalidade como Star.  

 O título do filme “It” (1927) era um termo, criado pela romancista inglesa Elinor Glyn, para se referir a uma “qualidade que alguns têm de 

atrair os demais com uma força magnética. (...) ‘It’ pode ser uma qualidade da mente, bem como uma atração física”98, anuncia o intertítulo de 

abetura. Ainda que a explicação parecesse insuficiente, todos de alguma forma percebiam que Clara Bow tinha esse “algo mais” que ninguém sabia 

explicar direito.  

Na primeira cena vemos um centro urbano em um plano geral repleto de carros, pessoas e um prédio. Cenário ambientando nos então atuais 

anos 1920, momento em que pela primeira vez mais da metada da população dos EUA era urbana. Um lugar que prometia a prosperidade e o 

acesso ao consumo, “(...) em 1910 havia nos Estados Unidos um automóvel para 265 pessoas, em 1928, um para seis”99.  

                                                
97 Motion Picture Magazine, nota divulgada em 1922.  

98 BOW, IT, 1927.  

99 COTT, In: DUBY, PERROT, vol. 5, 1991, p. 96.  
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Em seguida somos levados ao interior de uma loja de departamento, onde a personagem Betty Lou (Clara Bow) trabalha como vendedora 

de lingeries e meias. Em sua primeira aparição na tela _ em uma sequencia de close-ups _ apresenta com charme a camisola a uma compradora, 

enquanto seu marido, por trás, a observa com malícia.  

 

  

Tanto a mulher que trabalha, como aquela que consome é uma novidade dos anos 20 . Estima-se que entre 1910 e 1940 a proporção de 

mulheres trabalhando corresponda a um quarto da população. A compatibilização entre o trabalho e o lar passa a ser uma questão de debate público. 

O editorial do Smith College Weekly, no final de 1919, defendia: “Não podemos acreditar que seja inerente a natureza das coisas que uma mulher 

tenha de optar entre um lar e um emprego, quando o homem tem acesso aos dois”100. Mesmo o mito de que garotas solteiras perderiam a atratividade 

para os pretendentes caso trabalhasse cai por terra, na medida em que o salário do casal passa a ser importante para o acesso ao consumo. 

                                                
100 COTT, In: DUBY, PERROT, vol. 5, 1991, p. 104.  
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 As mudanças da posição da mulher no arranjo social irão implicar em uma mudança de tratamento especialmente sentida na publicidade, 

que passa a se referir ao consumidor como “ela”. Isso porque as pesquisas revelaram que 80% das compras eram realizadas por mulheres. Nos 

anúncios, cartazes e propagandas em geral o tom a se referir a elas torna-se elogioso, incentivando a autoestima e independencia. Um anúncio em 

1930 da General Eletric publicado no Chicago Tribune dizia: “A mulher de hoje obtém tudo o que quer. O voto. Finos forros de seda para substituir 

volumosos saiotes. Objetos de vidro em safira azul ou em âmbas respandescente. O direito a uma carreira. Sabontete a condizer com as cores da 

sua casa e banho”101.  

 Entrelaçando consumo, conquistas de cidadania e indepêndencia moral cria-se aos poucos uma imagem da mulher moderna e expedita que 

Bow irá representar muito bem. Ela “obtém tudo o que quer”. A começar pelo parceiro. Ao ver o jovem dono da loja, Cyrus Waltnam (Antonio 

Moreno) , Betty Lou suspira e diz em voz alta no balcão junto as outras vendedoras: “Doce Papai Noel, me dê ele!”. Mas ela não espera pelo 

milagre. Em outra passagem do filme diz “eu vou 

pegar o meu sonho”102. Combinava, enfim, uma 

mulher esperta ao bom coração. 

Na loja escuta um diálogo de Cyro com 

um amigo dizendo que iria jantar aquela noite 

com uma amiga em um restaurante. Betty Lou 

                                                
101 Ibid.  

102 BOW, 1927.  
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logo arma um encontro casual com seu pretendente.  

 Na cena em que se prepara para sair corta o próprio uniforme com a ajuda da amiga com quem divide quarto e, divertindo-se, cria um 

vestido para anoite. A cena é contrastada com o ritual da rica e sofisticada pretendente e amiga de Cyrus, Adela Van Norman (Jaqueline Gadson), 

que se enfeita com a ajuda de uma empregada em um quarto luxuoso. O intertítulo confirma: “Milhões de loiras se preparam para ir jantar com um 

cavalheiro”103. Em seguida cortam a cena para a morena Clara Bow, que dança freneticamente, enquanto se prepara para sair.  

 

 

 O contraste de classes dessas duas mulheres acompanha um contraposição de suas personalidades: no subúrbio a entusiasmanda Clara Lou 

versus a séria e protocolar Adela. Uma mulher sem e outra com “it”, que compensa com sua atitude atrevida o que lhe falta em acesso aos produtos 

de beleza. Uma Cinderela moderna, que cria seu modelito com criatividade e não mais com a varinha de uma fada.  

                                                
103 Ibid.  
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 A simplicidade e a identificação da personagem Clara Bow com as mulheres trabalhadoras e pobres parece gerar empatia. Efeito também 

potencializado pelos enquadramentos de câmara. A rica Adela é filmada em planos abertos, distantes. Já Betty Lou (Clara Bow) em planos 

americanos e em close-ups, aproximando sua rostidade alegre do espectador. Bow torna-se uma das mais populares e queridas Stars do cinema, 

recebendo mais cartas do que qualquer outra estrela. Ela parecia real. Possível. Conquistando o público com seu charme, entusiasmo e sex appeal 

composto em um tom diferente do interpretado até então pelas vamps. No que um jornalista do The New York Morning, em 1931, definiu como 

“refreshingly unaffected”104, algo como refrescante e não afetada.  

 Na cena da chegada ao restaurante o mêtre tenta conduzir ela e o acompanhante a uma mesa reservada ao percenber as roupas e os modos 

de Betty Lou. Mas, ao contrário de se sentir humilhada ou ofendida, ela ignora a restrição e puxa o amigo pelo braço para uma mesa ao centro, 

próxima da de Cyrus e Adela. 

Ao receber o cardápio em francês não 

entende uma só palavra _ recurso que será usado 

em uma série de filmes posteriores para 

demosntrar a defasagem cultural da 

protagonista. Episódio que novamente não a 

intimida. Sem timidez troca olhares com Cyrus 

que se sente atraído por ela. Em seguida entra no 

restaurante a escritora Elinor Glyn que vai até a 

                                                
104 GARCIA (2011).  
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mesa de Cyrus para comprimentá-lo. No encontro ele aproveita para perguntar a escritora o que é o it? E ela diz: “Se você tiver ‘it’ você irá ganhar 

a garota que você ama”, e ela pergunta a Cyrus: você acredita em “it”? Ele olhando para Betty Lou, responde: “_ Certamente que sim!”.   

A inserção da escritora no filme é um dado curioso. Nos anos 20 os escritores e os cientistas sociais passam a ter autoridade na compreensão 

da sexualidade feminina _ ocupando um lugar antes monopolizado pela Igreja. Em geral esses novos “gurus” tendem a reconhecê-la. Nesse sentido, 

“a sexualidade feminina tornou-se menos uma questão de rebeldia do que uma forma de alinhar-se com um comportamento dominante. Os 

escritores populares, intelectuais e das ciencias sociais desencadearam uma onda de escárnio contra a moralidade sexual ‘vitoriana’”105.  

Na França, no romance “La Garçonne” (1922), o autor Victor Margueritte descreve a garota flapper por meio de sua personagem Monique. 

Uma jovem que ambiciona conquistar sua independência financeira por meio de sua carreira e que possui liberdade sexual, experimentando a 

bissexualidade, antes de “fundar com seu companheiro uma união estável e igualitária”106. O seu comportamento é tido como masculino e se 

expressa visualmente em seus cabelos curtos. Para o autor ela “pensa e age como um homem”, revela talento e lógica além do domínio do dinheiro 

e da consciência de sua irredutível individualidade: “pertenço a mim própria”107, diz sua personagem.  

As jovens queriam parecer modernas. Ter ou não ter “It” passa a ser uma obsessão dos anos 1920. Tanto que o “look vampiresco de princesa 

árabe, identificado com Theda Bara, Nita Naldi e Pola Negre cede a vez para a imagem da garota flapper liberada, moderna e divertida, em busca 

de prazer”108. Fato que ganha uma dimensão desproporcional e incômoda na vida de Clara Bow. Especialmente na confusão feita entre liberação 

                                                
105 COTT, In: DUBY, PERROT, vol. 5, 1991, p. 99.  

106 SOHN (1999, p. 116).  

107 Ibid.  

108 DYHOUSE, 2011, p. 19.  
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sexual e liberdade109. Revistas e jornais divulgam supostas orgias envolvendo a atriz, que passa a ser repreendida por pessoas nas ruas. Ainda que 

possivelmente falsas as frequentes aventuras de Clara Bow e a reação de parte das pessoas a elas é indício de que o comportamento sexual liberal 

não era um completamente aceito socialmente 

 Em “Asas” (1927) _ primeiro filme a ganhar o Oscar, premiação recém-criada pela Academia _ novamente Bow interpreta uma garota 

flapper, tornando-se ainda mais destemida para conquistar o 

amor do galã. Representando a jovem Mary Preston ela vai à 

Guerra, “literalmente”. Apaixonada por seu vizinho Charles 

Rogers (Jack Powell), que se torna um famoso piloto, durante 

as batalhas Mary decide se alistar como motorista de uma 

ambulância para encontrá-lo na Europa.  

 A imagem de Clara Bow fardada como um soldado e seu 

destemor em participar da Guerra impactam o público feminino. 

É um dos filmes mais citados pelos jovens da época nas 

entrevistas feitas pelo sociólogo Herbert Blumer, em 1933. Ela 

dava forma visual a ampliação dos papéis das mulheres _ 

demanda criada em grande medida durante as Guerras.  

 

                                                
109 BAUDRILLARD, 1991.  
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 Em 1929, estrela o seu primeiro filme sonoro também para Paramount, “The Wild Party”110 (A Festa Selvagem). No filme, ambientado em 

um colégio para mulheres, a popular e festeira Stella Ames apaixona-se pelo professor de Antropologia, James Gilmore (Fredric March). 

Apresentado como um ambiente onde as meninas se divertiam dentro e fora das aulas, a universidade parece tornar-se atrativa para os jovens. Um 

adolescente de 18 anos diz que “quando vi Clara Bow em ‘The Wild Party’ tive o desejo de ir para a faculdade. Tanto que fui ver o filme novamente, 

porque percebi que se as meninas se dão bem e se divertem muito, os rapazes poderiam se 

divertir ainda mais”111. Outra jovem, uma adolescente de 17 anos, também se sente atraída, 

ainda que coloque ressalvas na abordagem do filme, ela diz; “Eu sei que a vida universitária 

não pode ser como é retratada, mas deve ser divertido de qualquer forma”112.  

 A entrada das mulheres na Universidade era também uma novidade dos anos 20. Para 

se ter uma ideia apenas a partir de 1919, na Europa, as mulheres puderam se tornar 

advogadas, médicas e engenheiras. Até então uma série de leis restringia essas profissões 

universitárias. Um professor da Faculdade de Letras de Paris, Gustave Cohen, escreve em 

1930, sua impressão sobre a entrada das mulheres nas Universidades: “Se me fosse 

perguntado qual a maior revolução a que assistimos após a guerra, diria que é a invasão das 

                                                
110 Foto de divulgação do estúdio Paramount do Filme The Wild Party. Disponível em: <https://assimerahollywood.wordpress.com/category/atrizes-2/>. Acesso em maio 

2014.  

111 BLUMER, 1933, CAP. 10, p. 10 

112Ibid.  

https://assimerahollywood.wordpress.com/category/atrizes-2/
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universidades pelas mulheres, as quais, raríssimas nos tempos da minha juventide, cresceram inicialmente para um terço, depois metade, a tal ponto 

que nos perguntamos com, inquietação se depois de terem sido outrora nossas mestras elas não se irão tornar nossas chefes”113.  

 O depoimento desvela um misto de temor e constatação e nos dá a ver um novo arranjo social com a introdução da mulher em posições 

antes restritas aos homens. Uma inserção que se torna ainda mais conflitiva durante a Crise de 1929, quando os homens sofrem mais do que as 

mulheres com o desemprego. Em grande medida porque o salário delas era ainda mais baixo do que o deles. O que não impedia no entanto um 

agravamento dos ânimos. Um diretor do colégio de mulheres de Périgueux, em um discurso diz: “O século XX escreverá a história da rivalidade 

entre homens e mulheres”114.  

 

  

 

 

  

                                                
113 LAGRAVE, 1991, p. 516.  

114 Ibid., p. 505.  
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4.4.2 Mimadas e desobedientes 

  

As Stars ganham uma outra versão a partir de uma célebre interpretação de Mary Pickford em “Coquette” (1929). Elas serão mulheres de 

família, ricas e insuportavelmente vaidosas e mimadas. Personagens que combinam elementos da virgem (a menina de família) e da vamp (com 

suas transgressões morais) em um mixagem que gradualmente dá complexidade a personalidade da Star. Conjugação que parecia atender a um 

público que complexificava a leitura dos filmes e personagens a medida que se familiariza com a narrativa cinematográfica. Era preciso apresentar 

personagens novos, ainda que fossem produzidos por uma mistura dos antigos.  

O filme Coquette é produzido e estrelado por Pickford e dirigido por Sam Taylor _ lhe rendendo o Oscar de Melhor atriz. Foi também o 

primeiro filme sonoro da atriz consagrada no mudo. Pickford ansiava há algum tempo pelo amadurecimento da sua personagem na tela e oferece 

a melhor resposta com a personagem Norma Bresant. A começar pelo corte de seus famosos cachos em prol de cabelos curtos e modernos. A 

decisão foi destaque na primeira página do The New York Times.  

O filme trata da jovem Norma Bresant, uma jovem cortejada por muitos homens. Entre eles o bom partido Stanley (Matt Moore) e o garoto 

pobre e desordeiro, por quem ela se apaixona, Michael Jeffrey (Johnny Mack Brown). O termo “Coquette”, associado a flertar, é usado 

pejorativamente no filme. O seu irmão em diálogo com o pai se diz preocupado com a reputação da irmã, que está “flertando com todos”115, recebe 

flores, telefonemas e visitas, dando esperanças aos seus admiradores. No entanto, há um que recebe seu afeto, o rapaz rejeitado pelo pai, que 

segundo ele bebe, joga e provoca brigas desnecessárias na cidade. 

                                                
115 PICKFORD, 1929.  
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Ela tem relações sexuais com o rapaz em sua cabana e volta para casa às quatro horas da manhã. O pai descobre e, furioso, comete o crime. 

O pretendente morto, o pai preso e Norma é a principal testemunha do julgamento. O depoimento será um dos pontos altos de sua interpretação, 

deixando entrever contradições e sentimentos confusos em relação ao pai e ao amado assassinado. Interpretação que leva o público a experimentar 

fortes emoções. É também um dos mais citados na pesquisa sobre cinema realizada por Blumer no período. Uma garota de 16 anos diz: “Há umas 

semanas atrás eu vi Coquette. Chorei em voz altae foi terrivelmente trite. Solucei tão alto que todo mundo se virou e olhou para mim. Estava 

envergonhada por ser tão emocional”116. Outra de 19 anos teve uma reação parecida, afirmando: “Se eu já chorei no cinema? E como! Outro dia 

vi Mary Pickford em Coquette. Quem gosta de chorar com imagens deve ver esse filme”, recomenda117.  

 

Em 1934 é a vez de Claudette Coulbert ocupar o papel no filme “Aconteceu Aquela Noite”. Representando a filha voluntariosa de um 

milionário chamada Ellie Andrews, ganhando o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação. O filme é considerado um dos precursores da comédia 

                                                
116 BLUMER, 1933, cap. 6, p. 2.  

117 Ibid.  
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romântica, chamadas de “comédias malucas”. Filmes “ágeis e irreverentes que tiveram seu auge nas décadas de 1930 e 1940”. Narrativas que 

muitas vezes “assumem a forma de uma educação sentimental. Em “Aconteceu Aquela Noite”, dirigido por Frank Capra a herdeira mimada aprende 

sobre a vida e sobre seus próprios sentimentos com o jornalista grosseirão”118.  

Assim, como em Coquette a protagonista enfrenta o pai para se casar com um homem que ele reprova. Contrariada, resolve fugir para o 

desespero do seu pai. Durante a fuga vive uma aventura ao lado do cínico jornalista representando por Gable, viajando com ele de carona. 

Experiência que funciona como um choque de realidade e supostamente de amadurecimento. O tema repercutiu junto ao público. O enfrentamento 

da família, a liberdade de não dizer aonde ia e a que horas voltaria era uma temática especialmente sensível para os adolescentes dos anos 20 e 30. 

A sobrepersonalidade das Stars era forjada nesse embate familiar. Uma afirmação de si que passava tanto por uma rejeição à vontade alheia, 

especialmente a dos pais, como pela vivencia de experiências que eram tabus para a sociedade da época.  

Um depoimento de uma adolescente de 18 anos pode nos dar a medida da importância do cinema no incentivo à manifestação de novos 

comportamentos. “Tive sonhos provocados pelo cinema. Sonhava em ter aventuras maravilhosas, algumas das quais eram impossíveis, e de cair 

na mão de vilões, depois de ser resgatada por algum galã. Eu também sonhava em ser uma filha bonita, mas arrogante e mimada de um homem 

rico, e de sair e fazer folia com multidões de jovens adorando-me aos meus pés e de fazer coisas que eu nunca realmente tinha feito na vida real”119.  

 Supostamente mais reais do que as vamps _ em grande medida porque não possuíam uma beleza e vestuário exótico _ sua excepcionalidade 

se forjava agora pelo caráter conflitivo, pela liberdade de ir e vir e pela vida luxuosa. Em sua pesquisa o sociólogo Herbert Blumer observou que a 

comparação entre a vida real e as narrativas das imagens em movimento no cinema tinham efeitos angustiantes na vida de muitos jovens 

                                                
118 KEMP, 2011, p. 149.  

119 BLUMER, 1933, cap. 4, p. 6.  
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entrevistados, promovendo insatisfação e inquietação em sua vida e família. Um menino de 18 anos, desabafa: “Muitas vezes recebo ideias de 

quanta liberdade eu deveria ter a partir da maneira como vejo que meninos e meninas recebem privilégios nos filmes. Eles podem usar a melhor 

roupa, gastar abundantemente o dinheiro, ir a qualquer lugar de sua escolha e se tornar conhecidos em todo país e desfrutar de todos os luxos da 

vida”120.  

Tais liberdades dos personagens das telas, tidos como reais pelos espectadores, leva-os ao confronto com a família. Uma adolescente de 19 

anos diz: “Os filmes são responsáveis pelo meu ressentimento com as restrições dos meus pais, especialmente sobre o quão tarde irei chegar. Filhas 

jovens em filmes parecem ter tempo, indo de boate em boate, ignorando o desejo dos seus pais”121.  

 Embate de gerações que ganha forma visual em uma cena de um filme de Griffith, “A Guerra dos Sexos” (1928). Durante uma discussão 

entre pai e filha, ele questiona a filha por beijar um rapaz e ela o fato do pai ter uma amante. Ele diz: “_ Mas é diferente, eu sou homem. E ela 

retruca: _ E eu sou MULHER!” Em caixa alta a ênfase demonstrava a indistinção das liberdades entre os sexos. Já no prólogo o diretor anuncia: 

“A guerra dos sexos sempre existiu, mas nunca houve um vencedor”122.  

  Apesar de não haverem vencedores, o cinema parecia incentivar essa disputa sem fim oferecendo armas poderosas para a sua insurreição: 

imagens de mulheres fortes e destemidas que tornam o galã um personagem coadjuvante e subordinado aos seus desejos. Imaginário que 

incentivaria a imitação do comportamento na vida real.  

                                                
120 Ibid., Cap. 10, p. 7.  

121 BLUMER, 1933, cap. 10, p. 8.  

122 GRIFFITH, 1928.  
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 A partir de 1934 é a vez de Bette Davis ocupar seu lugar na série de imagens de mulheres 

difíceis e mimadas. Sem a beleza das demais atrizes, Davis no entanto encarnava, como ninguém, 

a soberba, ainda que fosse uma garçonete. No filme que a consagrou, “Escravos do Desejo”123, 

ela é Mildred, personagem que Davis imprecisamente dizia ser “a primeira vilã a protagonizar 

um filme”124.  

Mas, ainda que antes dela Theda Bara, Nital Naldi e Pola Negri tenham feito este papel, 

Davis não deixava entretanto de impactar e revelar sua forma particular de fazê-lo por meio de 

seus olhos grandes e expressivos, seus gestos rápidos e decididos. Passa a representar, depois 

dessa estreia, uma série de mulheres ricas, mimadas e difíceis na maior parte dos filmes de sua 

carreira.  

  Em Jezebel, a insubmissa (1938), filme que lhe rende o Oscar de Melhor atriz, a história se passa em 1852, em Nova Orleans, em tempos 

de guerra civil americana. O título no entanto, nos remete a história relatada na Bíblia, no Primeiro Livro dos Reis125, sobre a princesa fenícia 

Jezebel (ou Jezabel) casada com o rei Acabe de Israel (874-853 a. C). Uma mulher que afronta a religião adotada em Israel para instaurar o culto 

a Baal e provoca mortes para atender os desejos do seu marido. No filme a protagonista Bette Davis tem, entretanto, outro nome, chama-se Julie 

Marsden, mantendo com Jezebel uma semelhança moral.  

                                                
123 DAVIS, 1934.  

124 TRIGO, 2008.  

125 BÍBLIA, 2011, p. 233-238.  
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Julie na narrativa é uma jovem provinda de uma família do sul dos Estados Unidos com recursos e plantações. Conhecida por ser indomável, 

sua personalidade é associada ao seu gosto pela cavalgada. Nas conversas entre homens usam a metáfora do controle, para falarem dela: “seria 

uma boa esposa, desde que a mantenha sob rédea curta”126. Em um de seus passeios deixa o seu belo cavalo negro com o filho de um de seus 

empregados, que controla o animal com dificuldade. “_ Não fique aí parado (ela ordena). O garoto responde _ Sim, Srta. Julie, mas ele me morde. 

E ela retruca _ Pois, morda-o você!”127.  

 Atrasada para sua própria festa recebe os convidados com roupa de montaria e calças, o que produz o primeiro mal estar social. A tia e 

tutora parece se resignar com o comportamento considerado excêntrico de Julie. Ainda que a aconselhe, parece não ter voz ativa sobre ela. 

Sobretudo não consegue persuadi-la a não vingar-se de seu noivo. Ele é Press Dillard (Henry Fonda), filho de um banqueiro da cidade. Em uma 

cena ele se recusa a interromper uma reunião de negócios para acompanhá-la na prova de um vestido para o baile dos Olympus. Irritada por não 

ter mais um de seus caprichos atendidos, resolve trocar o vestido e usar um de cor vermelha. Escolha que seria uma transgressão, já que no baile 

as garotas deveriam simbolizar sua virgindade usando vestidos brancos. A tia que lhe acompanha na prova a lembra: “_ Não pode ir de vermelho 

no baile dos Olympus! E, ela responde: _ Não posso? Mas vou. Estamos em 1852. Em 1852 e não na Idade Média. As garotas não têm de andar 

de branco por não serem casadas. A tia retruca: _ Em Nova Orleans sim. Julie seria um insulto para todas as mulheres. Pense no Press... Irônica, 

confirma: _ É exatamente nisso que estou pensando”128. 

                                                
126 DAVIS, 1938 

127 Ibid. 

128 Ibid.  
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 Na visita à noiva, Press Dillard descobre os planos de Julie para o baile ao ver o vestido sobre a cama. Ao perceber seu espanto ela irônica 

diz: “_ Acha que me confundirão com uma moça da Rua Gallatin? E continua: “Desculpe, sou uma criança e não devia saber sobre coisas como a 

Rua Gallatin. Espera que ande vestida de branco”. Press repreende: “_ Devia fazer o certo e não escandalizar a cidade toda. Por Deus seja sensata. 

Desta vez vai fazer o que eu digo. Venho te buscar amanhã e estará propriamente vestida de branco”. E, Julie o provoca: “_ Estarei?”129.  

  E de fato não estava. O noivo decide levá-la ao baile mesmo com o vestido vermelho. Todos os olhares se dirigem a ela, que aos poucos 

vai percebendo o preço da ousadia. Ao aproximar-se dos amigos eles se esquivam, e os casais gradualmente se afastam formando um enorme 

círculo entre Press e Julie. Ela desesperada pede ao noivo para levá-la para casa; e ele, decidido em levar as últimas consequências seu ato, continua 

                                                
129 DAVIS, 1938.  
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a dançar. O constrangimento toma uma proporção a ponto da orquestra parar a música. Press irritado pede para continuarem. Ao fim do baile, leva-

a em casa e despede-se com um adeus, indicando o fim do relacionamento.  

O conflito familiar, a teimosia e a impetuosidade serão as marcas da personagem de Davis em sua filmografia. Mas também fora das telas. 

Casada quatro vezes era conhecida por brigar com diretores e colegas e por rejeitar papéis que considerava medíocres _ o que a levou a processar 

a Warner Bross para anular seu contrato. Será uma das primeiras atrizes a enfrentar um estúdio. Em 1937 é derrotada na batalha judicial e volta a 

gravar. Mas a direção da Warner, ao contrário de puni-la deixando-a fora das telas a concede papéis de destaque. Como “Jezebel” (1938), “Vitória 

Amarga” (1939) e “Vaidosa” (1944). Filmes em que representa, sempre, uma mulher mimada e transgressora. Fixando sua identidade.  

Em “Vitória Amarga” (1939), ela é Judith Traherne, uma herdeira mimada, teimosa e “bonne vivant” que é surpreendida por uma doença 

mortal, incurável que lhe provocaria como aviso de suas horas finais, a cegueira. Novamente a personagem monta em cavalos bravios participando 

de competições, caminha com rapidez, dá festas e tem muitos amigos e admiradores e, neste filme, dirige em alta velocidade, bebe, fuma (já que o 

filme se passava naquela atualidade, 1939). Judith perdeu o pai, quase não vê sua mãe e vive sob a proteção e cuidados de um antigo médico da 

família, Dr. Parson.  

Esse é um dado que se repete em sua filmografia. No filme anterior ela também era uma herdeira sob a tutela da tia e de um senhor. A 

ausência dos pais conferia as suas personagens uma liberdade extra sem que no entanto, ficasse completamente desamparada. Há sempre a presença 

de um conselheiro, que limita, ainda que de maneira incipiente, as suas extravagâncias. A presença do “médico” como tutor em “Vitória Amarga” 

é também indício da crescente importância dos cuidados com a saúde como uma preocupação central da modernidade. Os exercícios físicos e a 

aparência passam as ser a nova ordem de conduta desejável. Em consulta a um jovem médico, Dr. Frederich Steele (George Brent), amigo de seu 

médico tutor, ela apresenta-se de forma irreverente ao futuro par romântico: 
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 _ Judith _ Tenho 23 anos, sou filha única, peso 50 kg sem roupa. (...) Meu pai bebeu até morrer e minha mãe vive em Paris. E 

dizem que eu tenho senso de humor.  

 _ Dr. Steele _ O que faz em Long Island? 

 _ Judith _ Cavalos, cães, iatismo…viagens, festas, fofocas. Todos os prazeres das pessoas de posses. (...) Sou jovem, sem 

responsabilidades particulares. Nem pretendo cultivar nenhuma. Sou mais livre sem elas. Talvez me case um dia, não tenho pressa.  

 _ Dr. Steele _ O Dr. Parson disse que poderia sair ontem? 

 _ Judith _ Estou acostumada a cuidar de mim.  

 _ Dr. Steele _ Mas desobedeceu as ordens dele.  

 _ Judith _ Não aceitarei ordens de ninguém. Enquanto eu viver não aceitarei ordens de ninguém130.  

 

 

                                                
130 DAVIS, 1939.  
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 No entanto, torna-se gradualmente mais suave durante o envolvimento com o médico. Abandona a vida luxuosa e agitada da cidade e vai 

morar no campo com ele até a sua morte prematura. A transição é também uma passagem moral, da cidade e seus vícios para o campo e sua suposta 

pureza. Regenerada, feliz em uma vida simples e com o afeto do então marido, ela no entanto morre cega em sua cama. Nem sempre as personagens 

mimadas e amorais terão tempo suficiente para a sua “conversão” em boas moças. O final trágico, ou o “bad end” será um sintoma dessa punição 

moralizante. No filme em que representa novamente a mesma personagem a punição será ainda mais dramática: a perda da beleza com a velhice e 

a solidão.  

Em “Vaidosa” (1944) Davis representa Fanny Skeffington, a mulher mais bonita de NY no período da Primeira Guerra Mundial. Alheia 

aos acontecimentos políticos ela preocupa-se apenas com seus cachos e pretendentes. Já na primeira cena sua vaidade é destacada. Ao abraçar um 

primo que há muito tempo não via pede-o para virar mais o rosto e assim não atrapalhar o seu penteado que sua empregada havia passado horas 

fazendo. Ele a questiona: “_ Isso é tudo o que você faz?” Sem se intimidar, Fanny responde: “_ Não acha que valeu a pena?” Repete-se neste filme 

o fato da personagem não ter a presença dos pais, como nos anteriores de Davis. Sua principal companhia é a leal empregada Manby (Dorothy 
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Peterson) que lhe atende desde o penteado ao café da manhã na cama. Vivendo em uma mansão com o irmão Trippy Trellis (Richard Waring), eles 

mantêm as aparências apesar de estarem falidos. Obrigado a trabalhar no mercado financeiro, Trippy, rouba de seu chefe que vai até sua casa para 

dar-lhe a última chance antes que o denuncie. O rico Job Skeffington (Claude Rains) é recebido, no entanto, por Fanny e logo se apaixona por ela. 

Manda pintar anonimamente o seu retrato _ quadro que funcionará como um marcador temporal do envelhecimento dos personagens.  

A passagem do tempo é tema caro ao filme. Ritmado e demarcado pelos acontecimentos da Guerra, revelados por meio do noticiário. Capas 

e imagens dos cinejornais vão sendo intercalados, noticiando cronologicamente a deflagração da guerra na Europa, a entrada dos EUA, o fim do 

conflito, a crise de 1929, o crescimento da máfia das bebidas criada com a Lei Seca (1920-1933) até a eleição do democrata Franklin Roosevelt 

em 1932.  

 

 

Na narrativa a Guerra Mundial e seus desdobramentos são temas menores para a protagonista _ enfatizando o seu alheamento político e 

egoísmo. O que contrastava com a atitude de Bette Davis na vida real. Assim como Dietrich engajou-se na Segunda Guerra Mundial, cofundando 
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a Hollywood Canteen, um clube em Los Angeles, que oferecia comida, dança e entretenimento entre 1942-45, para conseguir fundos para 

o Exército.  

No filme, por sua vez, a sua personagem Fanny trava uma guerra particular: contra o envelhecimento. Absorvendo-se em seus cuidados 

estéticos para manter a atenção dos seus pretendentes. Soma-se a essa preocupação com a aparência outra, resolver o problema do irmão. Sem que 

Trippy saiba ela se envolve e se casa com seu ex-chefe Job para evitar a denúncia e o pagamento da dívida. Trippy, revoltado com a decisão da 

irmã, resolve ir para a Europa lutar na Guerra, alistando-se como piloto das tropas aliadas no esquadrão francês Lafayette (que de fato existiu, 

recebendo um grande número de voluntários americanos).  

Fanny, em seguida, engravida e reage negativamente a notícia. Especialmente com receio de engordar e de assumir o seu amadurecimento. 

No diálogo com o marido Job ao ser questionada se estava triste com a notícia ela responde: “_ É que os bebês crescem e todos esperam que você 

cresça com eles”. O marido questiona: “_ Está com medo de ficar velha? _ Sim, estou!”131. Tanto que resolve ir para Califórnia durante a gravidez 

ficando longe dos olhares dos seus admiradores até o nascimento da filha. Estabelece uma relação distante desde então com a filha, que se aproxima 

do pai a quem Fanny dizia ter puxado tanto a aparência, quanto a inteligência _ e nada dela.  

Mesmo casada Fanny continua a receber seus admiradores. O marido consente as visitas dizendo que “Fanny não consegue viver sem isso. 

Ela precisa ficar cercada por homens”132. Ainda que não traísse o marido, ela continuava a receber em sua casa os admiradores em um ritual 

infindável de corte e rompimento. O marido, cada vez mais distante de Fanny repetia para ela uma frase que funcionará como um marcador moral 

                                                
131 DAVIS, 1944.  

132 Ibid.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
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do filme: “A mulher só é bonita quando é amada”. E ele retrucava: “Bobagem. Uma mulher é bonita quando dorme oito horas por noite e vai ao 

salão de beleza todos os dias”133.  

Depois de descobrir as traições do marido eles separam-se e ela sugere a Job que fique com a guarda da filha. Estabelecem um diálogo 

amistoso e tenso na despedida, o marido diz: “Você não consegue amar ninguém. Isto não é uma reprovação é apenas um fato de sua vida”134. A 

sós Fanny continua incentivando pretendentes cada vez mais jovens. No entanto, é atingida por uma doença, a difteria. O que deteriora rapidamente 

a sua aparência. Nesse momento a filha regressa a casa já adolescente. Sem que consigam restituir a relação, a mãe a toma como uma ameaça. Um 

contraste a sua aparência _ agora revelada pela doença.  

O seu retrato na sala _ antes símbolo e 

confirmação de sua beleza _ é, agora, uma 

incomoda lembrança. Um sofisticado 

Vanitas, uma recordação do tempo 

implacável. Sobretudo um aviso da 

fragilidade de sustentar as relações sobre 

uma aparência fugaz. Fanny se torna uma 

mulher reclusa. Evita sair de casa, não 

recebe mais ninguém e aos poucos é 

                                                
133 Ibid.  

134 Ibid.  
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esquecida. Tem agora apenas a presença da filha, da empregada e do primo. Em um duro diálogo a filha também anuncia sua partida, com a notícia 

que irá se casar com Jonny Mitchell (o último e mais jovem pretendente de sua mãe). Surpreendida Fanny a repreende perguntando: “_ Não devia 

ter conversado com sua mãe? A filha rebate: “_ Eu tenho mãe?”135 Percebendo o incômodo de Fanny com a resposta ela justifica: _ Sei que teve 

de tomar uma decisão difícil. Você não podia ser ambas, mãe e bonita”. Em uma pausa as duas olham o seu retrato na parede. A filha continua 

tentando consolá-la “_ Mãe eu também me preocupava com a aparência. Quando eu tinha 13 anos era só pernas e braços e odiava o aparelho que 

usava nos dentes. Mas papai sempre me confortava: “Uma mulher só é bonita quando é amada” ele dizia. E continua “_ Não deve culpar sua doença 

por não ser mais bonita. Nunca mais foi bonita desde que se separou do papai. Pois desde então nenhum homem realmente a amou. Se a tivessem 

amado isso não importaria para eles agora”136.  

Com a intensificação de sua solidão e as visões que passa a ter do ex-marido é aconselhada pela empregada a procurar uma psiquiatra. 

Médico que irá aparecer em outros filmes de Davis. Momento em que a psicanálise também amplia os atendimentos clínicos.137 A sua presença 

nos filmes será indício da consolidação dessa prática. A capacidade reflexiva individual com o auxílio de um profissional passa a ter gradual 

importância como meio para que os indivíduos compreendam suas relações sociais e seus sentimentos. A psicanálise deixa de ser uma especialidade 

tida vulgarmente para tratar pessoas com doenças mentais e amplia seus domínios. Tornando-se um mecanismo de compreensão e 

autocompreensão. No que poderíamos chamar de um processo de psicologização da vida social. Fato que inclusive repercute na própria composição 

das Stars a partir dos anos 40 que passam a ter elementos comportamentais cada vez mais complexos, sob a influência da perspectiva psicanalítica.  

                                                
135 DAVIS, 1944. 

136 Ibid.  

137 Desde 1920 a “psicologia americana conseguia sua independência em relação à filosofia, desenvolvia laboratórios nos quais aplicar os métodos científicos, formava a 

própria associação científica e se definia formalmente como ciência _ a ciência do comportamento” (SCHULTZ, 2005).  
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No diálogo com o psiquiatra Dr. 

Byles, ela cruelmente se dá conta de sua 

aparência e solidão. Pouco amigável e 

demasiado sincero o psiquiatra recomenda 

que ela durma, dizendo que o sono é 

importante para mulheres de sua idade e 

para que não fique feia. Ela irritada 

questiona: “_ Está sugerindo que estou 

feia? E ele, sem receio, retruca “_ Não. 

Nem você é Lillian Russel138/ix. (...) Você 

é mais uma de um bando de mulheres idiotas. Está exageradamente vestida, maquiada e perfumada”. Ela irritada levanta-se da cadeira dizendo ser 

o homem mais rude que ela já conheceu e ele a retruca: _ Minha cara senhora a base da psicanálise é a verdade!”139. 

No filme de 1942, “A estranha passageira” (Now, Voyager) há novamente a presença do psicanalista, representado por Claude Rains (o 

mesmo ator que fez seu marido em Vaidosa). Nele Bette Davis é Charlotte Vale, uma mulher reprimida pela mãe. Representando a filha mais 

nova ela é usada pela mãe como uma espécie de enfermeira, incentivando-a a se vestir mal e usar óculos. Curiosamente este é um dos poucos filmes 

                                                
138 Foi uma cantora de ópera dos EUA, que viveu de 1861-1922.  

139 DAVIS (1944).  
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em que há a presença da mãe da personagem representada por Davis. É como se nesse estivéssemos recuperando o passado excluído na filmografia 

anterior. Um flash back que nos explica a constituição da Star após a ruptura familiar.  

No filme há uma clara associação entre a dependência familiar e a pouco atratividade 

da mulher e seu insucesso profissional. Ao conseguir romper os vínculos familiares 

repressivos nasce uma estrela: segura, independente e atraente. Quem a auxilia a romper com 

a mãe é o psiquiatra, incentivando a que viaje e fique longe por um tempo. Ela embarca em 

um Cruzeiro ao Rio de Janeiro (Brasil). Durante a viagem sua aparência muda. Abandona os 

óculos, passa a usar roupas finas e a comportar-se com mais liberdade. Conhece também Jerry 

Durrance (Paul Henreid), iniciando um romance.  

Na volta para casa ela é outra mulher, que em nada lembra a Charlotte insegura, feia 

e alvo de deboche da família. A ideia de que a pessoa é “dona de seu próprio destino” e que 

pode mudar as relações sociais iniciando a transformação consigo mesma vinga no 

argumento. Uma perspectiva afinada a uma mudança de mentalidade geral. Um momento em 

que “as pessoas sentiram a necessidade mais intensa de se comunicar umas com as outras a 

respeito de sua singularidade. Sobre a qualidade especial de sua existência comparada a de todas as demais”140. 

 O individualismo, nesse sentido, é sobretudo expressão de um desejo moderno. Uma tendência a crer que o indivíduo deve libertar-se dos 

outros, das coerções e limites e viver com liberdade e autonomia. Concepção pouco verossímil, desligada da vida prática e social. Pois “todo 

                                                
140 ELIAS, 1994, S.I., p. 134.  
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indivíduo só se humaniza ao aprender a agir, falar e sentir no convívio com os outros. A sociedade sem indivíduos ou o indivíduo sem a sociedade 

é um absurdo”141.  

Mesmo no filme podemos observar um contínuo dessa dependência do olhar do outro, mais do que a ruptura em relação a ele. Sua mudança 

tem por objetivo receber uma nova mirada alheia: desejo, admiração, respeito e não mais vergonha, humilhação e reprovação. A busca pelo 

reconhecimento é o que motiva a mudança estética e comportamental da Star. Pois, mesmo a liberdade e possibilidade de escolhas é conformada 

na interação com os demais. Uma espécie de reforço positivo concedido para que tenhamos a “sensação de liberdade”142. Viabilizada, sobretudo, 

por um certo afrouxamento da rede social e não do seu desligamento dela _ como se supõe.  

  

                                                
141 Ibid., p. 67.  

142 SKINNER, 1974, p. 197.  
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4.4.3 Joan Crawford: a mulher que se fez estrela 

 

 O desejo por reconhecimento é o tema de uma série de filmes de uma atriz conhecida também por sua rivalidade com Bette Davis, a 

americana Joan Crawford. Nascida no Texas em 1905, ela inicia sua carreira artística como dançarina no teatro de seu padrasto Billie Cassin. 

Ganha concursos de dança e viaja pelos EUA para se apresentar. Decide mudar-se para Los Angeles. Lá inicia uma “campanha de autopromoção”, 

dançando e mostrando-se em bailes em hotéis em Hollywood na expectativa de conhecer algum executivo ou diretor de cinema. “Ninguém decidiu 

fazer Joan Crawford uma estrela. Joan Crawford se tornou uma estrela porque Joan Crawford decidiu se tornar uma estrela”143, afirmou 

posteriormente um roteirista da MGM Sagor Mass. A sua determinação e a suposta ausência de escrúpulos144 para chegar onde queria mistura-se 

à ficção e as suas personagens. Em 1931, em “A possuída” faz o papel de uma funcionária de uma fábrica de caixas de papel, Marian Martin, que 

ambiciona uma vida diferente da que tinha na pacata cidade junto a seu pobre namorado. 

 Na volta do trabalho para a casa sua vida se cruza com a de um homem que viaja em um trem. Em uma das mais criativas imagens em 

movimento do cinema, vemos Marian assistir a passagem dos vagões. Em cada um deles, cenas de luxo, romance e glamour nas ações dos 

passageiros, que ora tomam champanhe, mulheres vestem-se com roupas finas, e casais vestidos com elegância dançam e se beijam. Imagens 

observadas com inveja e deslumbramento pelo lado de fora por Marian Martin. A criativa sequencia visual, dirigida por Clarence Brown, nos 

oferece o entendimento da defasagem da sua vida atual e seus sonhos.  

                                                
143 COWIE, 2011.  

144 “Ela já dormiu com todos os astros da MGM, exceto a Lassie”, dizia Betty Davis para denegri-la (COWIE, 2011). 
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Ao fim do vagão está o personagem Wallace Stuart (Richard Skeets Gallagher), tomando um champanhe. Momento em que o trem para e 

realizam um significativo diálogo, que merece reprodução:  

 

Wallace _ Está espiando?  

(Ela faz sinal com a cabeça afirmativamente) 

Wallace _ Na direção errada. Entre e olhe para fora. 

Marian _ Entrar onde? (responde confusa, olhando para dentro do vagão) 

Wallace _ Não importa, contando que entre. Há dois tipos de pessoas. As de dentro e as de fora.  

Marian _ Não parce ser fácil?! 

Wallace _ Para as mulheres qualquer coisa é fácil. (Depois de uma pausa continua) _ Parece que há algo errado com você?! 
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Marian _ Está tudo errado comigo. A roupa, os sapatos, as mãos, meu jeito de falar. Mas pelo menos eu estou sabendo.  

Wallace _ Não é disso que estou falando, Está faltando algo....Devia aprender a rir145.  

 

 Rir parecia ser algo difícil para a personagem e para os milhares de mulheres que passam a trabalhar nas fábricas dos EUA e da Europa nos 

anos 1930. Especialmente requisitadas nesse momento de extrema crise, já que eram uma mão de obra mais barata do que a dos homens, 

representando, em média, 30% da força de trabalho no períodox. Sintonizada com um clima de crise econômica e frustração geral. Nesse sentido, 

a sua mudança de status era também um consolo, uma espernça. Uma personagem que parece conquistar o público com seu ressentimento e com 

a ascensão social via casamento. Fórmula que se repete na composição de suas personagens em sua filmografia, representando quase sempre uma 

trabalhadora menor, ambiciosa que tenta mudar de vida. No filme o início da mudança implica na transição para a cidade grande: NY. Vai à procura 

de conselhos de Wallace Stuart. Ao chegar ao apartamento, ele a recebe com impaciência. Sarcástico diz: “Então é mais uma garota cansada de 

trabalhar em uma fábrica. Conheço essa história....Pobre, mas linda. Operária foge da sordidez da cidade pequena...em busca do fulgor da cidade 

grande. Tudo em prol de uma família pobre, mas honesta”. Contrariando seu previsível roteiro ela responde com sinceridade: “_ Não foi por causa 

da minha família que vim para NY (...) Foi por mim!”146.  

  

                                                
145 CRAWFORD, 1931.  

146 CRAWFORD, 1931.  
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  Diante de sua autêntica resposta Wallace a comprimenta e resolve lhe aconselhar. Pede que ela vá até a luz para vê-la melhor, Marian se 

levante e automaticamente se dirige para perto da janela, e ele responde: “_ Não, a luz do dia não. Fique longe disso. O tipo de luz que vai trabalhar 

é este (apontando a luz artificial do abajur)”147.  

  

Ao vê-la parece decifrar em sua face a sua personalidade, avaliando-a a patir de padrões que julga desejáveis ou não para o seu sucesso 

social. Diz: “_ Olhos lindos. Isso é magnífico. Testa inteligente...isso não é bom! Nariz reto, com bastante personalidade. Pode mostrar! Boca 

envolvente, cheia de orgulho, pode esconder”148.  

 

                                                
147 Ibid.  

148 CRAWFORD, 1931. 



 

452 

 

Em um curioso jogo de claros e escuros, ele vai desvelando porque a luz artificial era central para a Star, na medida que se podia controlar 

seus efeitos, revelando e escondendo parte de sua face e personalidade ao sabor do impacto que se desejasse causar. Uma fórmula que consistia em 

ter uma personalidade forte, beleza, inteligência moderada e uma dosada sedução. O filme, repleto de inteligentes e complexos diálogos revela a 

consciência reflexiva da construção da imagem da mulher no cinema. 

 Na narrativa Marian consegue usar sua imagem e personalidade a seu favor, fazendo uso acentuado de sua autenticidade e determinação, 

uma ambição honesta, por assim dizer. Elementos que em vez de torná-la uma vilã produzem simpatia aos olhos dos demais personagens, 

conduzindo dessa forma a aceitação de seu comportamento também pelo público. Suas ambições, desde que explicitadas, são legitimadas dentro e 

fora da tela. No seu encontro com o futuro par romantico, o já consagrado ator Clark Gable (no papel do advogado e candidato a governador Mark 

Whitney) ela dá forma a esse caráter em uma cena. Dizendo estar com fome, por ter apenas tomado café antes de viajar para NY, Mark a convida 

para almoçar, o amigo tenta alertá-lo de que ela está apenas interessada em seu dinheiro. Mark vira-se para ela e a pergunta diretamente:  

 

Mark _ Está?  

Marian (sem demora e decidida responde): _ Estou!  

Mark _ Honesta, heim?  

Marian _ Preferia que eu mentisse?  

Mark _ Talvez seja a única coisa que não perdoaria149.  

  

                                                
149 CRAWFORD, 1931.  
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 Admirado por seu comportamento envolve-se com ela desde então. Três anos se passam ilustrados pela mudança do calendário. Depois a 

vemos organizar um refinado jantar falando francês com os garçons e vestida luxuosamente. Uma mudança que não se limitava a aparência. Marian 

se apaixona verdadeiramente pelo rico advogado, abdicando de sua relação para não atrapalhar sua carreira política.  

 A transformação física e moral será tema de mais um filme, “Um rosto de mulher”, de 1941, tambem pela MGM, dirigido por George 

Cukor. Crawford é Anna Holm, dona de um pequeno restaurante afastado da cidade. Uma mulher reclusa porque tem um dos lados da face 

desfigurado por uma queimadura durante um incêndio provocado pelo pai alcólatra na infância. A biografia traumática irá compor uma 

personalidade ressentida e cruel. O que aparentemente se confirma na abertura do filme, quando somos levados a seu julgamento por um assassinato.  

A história vai sendo remontada em um longo flash back através do depoimento das testemunhas. A trama começa com seu envolvimento 

com o inescrupuloso Tosten Barring (Conrad Veidt). Ele a manipula para agir em seu favor em uma série de pequenos delitos, a começar pela 

chantagem de uma bela jovem Vera Serget (Osa Massen) que traía seu marido, o médico Gustav Serget (Melvyn Douglas).  De posse de suas 

cartas de amor, Tosten e Anna a chantageiam em troca de dinheiro. Ao ir até em casa para buscar o valor, Anna é surpreendida pela chegada 

repentina do marido. Ela tenta fugir, mas cai durante a fuga. Ao vê-la, o médico se surpreende e faz um movimento que cita a cena do seu filme 

anterior “A Possuída” (1931), levando até seu rosto um abajur para iluminá-lo. 
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Gustav _ Seria uma vergonha mandar uma cicatriz assim para a cadeia. 

Anna [indiferente e fumando] _ Não me importaria. Eu já cumpri 22 anos. 

Gustav _ Você deveria ser uma criança, uma linda criança 

Anna [ironica] _ E não é uma pena! Agora aquela criança é uma ladra (...) Você está partindo o meu coração... 

[Ele a mostra um álbum com cirurgias que havia feito, reconstituindo faces semelhantes, sugerindo o mesmo a ela] 

[Surpresa, Anna se torna doce e reflexiva] e responde: 

 _ Sabe, talvés eu faça....Quem sabe assim alguém possa olhar para mim....e eu possa olhar de volta e olhar nos olhos150.  

                                                
150 CRAWFORD, 1941.  
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O diálogo e a resposta final da personagem nos dão a medida da importância de ter uma face. Não tê-la, por outro lado, parece ser um dos 

mais dramáticos estigmas sociais. A sua visibilidade e o seu difícil encobrimento tornam a imagem pessoal um pesado fardo no intercâmbio social 

_ inviabilizando as oportunidades de trabalho, de afeto e de aceitação social. Gerando o sentimento de vergonha e autodepreciação. Conflitos 

internos provocados pela percepção do desconforto causado por sua presença junto aos demais. Em seu depoimento Anna confirma: “Ninguém 

conseguia olhar para mim sem estremecer. Não tinha lugar para trabalhar, então, com 16 anos, eu cheguei a uma conclusão: o mundo estava contra 

mim? Tudo bem, vou ser contra ele”151. Desenvolvendo desde então um ressentimento social que se transforma em uma atitude cruel e agressiva 

na personagem.  

Sentimentos que não podem ser elucidados, exclusivamente, por uma perspectiva psicológica. É preciso entender sobretudo os dramas dessa 

“interação angustiada”xi, da instável relação instaurada frente ao outro. Do medo de ser rejeitada e agredida por sua aparência. Relações e contatos 

dos quais não se pode escapar _ por mais se tente _ sob pena do próprio isolamento reforçar a sensação de fracasso pessoal. 

Para ter o direito a uma face reconhecível a personagem Anna se submete a uma dolorosa transformação passando por doze cirurgias. 

Durante o seu julgamento o defensor a pergunta: “Você queria parecer com as outras mulheres, não era?! E ela diz: Sim, ser uma mulher normal e 

amarga”152. Sabia que sua requalificação social em grande medida dependia de sua requalificação visual.  

                                                
151 Ibid.  

152 CRAWFORD, 1941. 
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Recordando em seu depoimento o dia do resultado das operações, ela lembra-se de ter tentado agradecer o médico e ele a interrompe 

dizendo: “Não estrague”. E ela questiona, o quê? E Gustav responde: _ Desde o dia que te conheci, você apresentou uma imagem da criatura mais 

cruel e sangue frio que havia conhecido. Foi uma imagem que me fascinou. Agora a menos que esteja errado você ia falar algo sentimental... Não 

faça!” Mas em seguida o médico confessa um receio: _ “Eu revelo agora a minha Galatéia, ou meu Frankenstein. Se essa operação foi um sucesso 

eu criei um monstro. Um rosto lindo, sem coração”153.  

                                                
153 Ibid. 
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 A restauração facial representará a reconciliação de sua vida em sociedade e com sua autoimagem. Em uma bela cena, quando sai do 

hospital e vai comprar flores, uma criança esbarram em suas pernas. O menino a olha nos olhos _ e sorri. Tornando-se um espelho de sua nova 

imagem. Ela toca em sua face e só diante da reação infantil se dá conta de sua requalificação social. Em seguida, confiante, caminha, retira o chapéu 

em um ato de liberdade, enquanto é admirada por dois soldados que passam. A imagem que é também um flashback de seu depoimento no tribunal, 

é acompanhada do comentário do juiz: “Você renasceu”154.  

  

  Ao final o julgamento conduz-se para a sua absolvição. Enquanto espera a sentença em uma sala em companhia de Gustav eles 

descobrem-se apaixonados. A promessa de uma vida normal e do casamento a fazem dizer: “Eu quero pertencer a raça humana. Eu quero 

pertencer”155.  

                                                
154 CRAWFORD, 1941. 

155 CRAWFORD, 1941. 
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 Quatro anos depois Joan Crawford grava um filme em que novamente é suspeita de um assassinato. Na primeira cena temos o assassinato 

de um homem e a imagem de Joan Crawford fugindo da casa em seu carro. A narrativa também recompõe a história a partir de flashbacks de seu 

depoimento. Intitulado “Almas em Suplício” (1945) o filme que realiza em seu novo estúdio, a Warner Bros., a rende o Oscar de Melhor atriz. 

Nele Crawford é uma dona de casa comum, Mildred Pierce, que se apresenta em um texto em off enquanto prepara a comida: “Eu estava sempre 

na cozinha. Sentia como se tivesse nascido e vivido na cozinha a vida toda... Casei-me com ele156 aos 17 anos. Não conhecia outra vida. Só 

cozinhava, lavava e fazia filhos”157. Uma de suas filhas Veda (Ann Blyth) é quem irá motivar a separação do pai (desempregado e com uma amante) 

e a ascenção econômica da mãe, ávida por atender os desejos de consumo da adolescente. Mildred passa de dona de casa à dona de uma rede de 

restaurantes de sucesso, trabalhando obsessivamente para isso. Sua imagem se torna mais sofisticada, mas não perde por isso a sua responsabilidade 

com o trabalho. O uso de ternos masculinos, fechados com um broche de brilhantes será a estética dessa mulher bem-sucedida.  

 Mãe e filha irão representar duas mulheres 

moralmente distintas. Veda torna-se vaidosa, 

ganaciosa e sem escrúpulos. Mildred, por sua vez 

é uma mãe dedicada e trabalhadora, 

menosprezada e manipulada por Veda _ uma 

adolescente-mulher cada vez mais sem limites.  

                                                
156 Referindo-se ao marido Bert Pierce (representado por Bruce Bennett).  

157 CRAWFORD, 1945. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ann_Blyth
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruce_Bennett
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 A ideia de uma personagem que representa uma dona de casa que decide se divorciar e ascender economicamente, sem que para isso tenha 

de se casar com um homem rico, era uma novidade entre as Stars. Joan Crawford em 1945 irá enfim representar essa nova possiblidade social em 

curso. Para se ter uma ideia o divórcio torna-se uma prática mais aceitável e comum a partir dos anos 40 no Ocidente. Quando “o adultério 

masculino torna-se finalmente motivo do divórcio. Não só nos EUA, mas na Inglaterra registraram-se 4.000 divórcios por ano em 1920-1930, e 

7.500 a partir de 1940. Na França o número não parava de crescer: 15.000 em 1914, 25.000 em 1935”158. A atitude das Stars na vida pessoal pode 

também ter legitimado essa decisão. Em geral as Stars se casaram mais de três vezes. Crawford, por exemplo, foi casada cinco. O seu segundo 

marido foi Douguals Fairbanks Jr., filho de Douglas Fairbanks e enteado de Mary Pikford. Seu quinto e último marido Alfred Steele, presidente e 

CEO da Pepsi Cola nos anos 50. Depois de sua morte Crawford assume como membro do conselho administrativo da empresa e com sua imagem 

e atuação eleva consideravelmente as vendas da empresa.  

 O casamento feliz enquanto dure e a construção de uma carreira autônoma, serão imagens que as Stars compõem em sintonia com as 

mulheres do séc. XX no Ocidente. Em grande medida incentivando e legitimando comportamentos até então inusuais na sociedade.   

                                                
158 SOHON, 1991, p. 137-138.  
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4.4.4 A mixagem ruidosa das Américas: a política da boa vizinhança 

 

 Uma série de filmes a partir dos anos 40 irá eleger a América do Sul como cenário. Em parte por um suposto exotismo, mas também porque 

em 1941 os Estados Unidos resolvem entrar na Segunda Guerra Mundial depois do ataque a Pearl Harbour pelos japoneses. Fato que restringe a 

circulação dos filmes americanos em boa parte do mercado europeu e do asiático. “A Alemanha e os países que ela ocupara (entre os quais a 

França) não aceitavam mais produtos americanos; e, com as restrições do tráfico internacional aéreo e marítimo, ficaria cada vez mais difícil 

exportar para os países livres. Era preciso abrir novas frentes”159. Momento em que o empresário Nelson Rockfeller apresenta ao governo Roosevelt 

um plano de ação estratégico para a América Latina. Em 1940 criam o Birô Interamericanoxii ligado ao cinema, que “distribuíra um documento 

alertando Hollywood para a conveniência de aproximação com o mercado sul-americano devido ao estrangulamento do mercado europeu”160. 

Conhecida como “política da boa vizinhança” a estratégia era, originalmente, agradar ao público na Argentina, Brasil e México. Para isso, usou 

um recurso que irá se repetir em vários filmes: as músicas e as danças locais. A Rumba e o mambo cubanos, o tango argentino e o samba brasileiro 

serão explorados e misturados uns aos outros nas narrativas. Em grande medida porque os EUA queriam criar a ideia de uma unidade para América 

Latina, ignorando as particularidades de cada país, em prol da criação de um bloco de uma América Centro-Sul _ distinta da do Norte e dependente 

econômica e culturalmente dela. Fato que irá irritar mais do que agradar ao público desses países que se sentem estereotipados, subestimados e mal 

compreendidos nos filmes Hollywoodianos. Chocando-se com um momento em que esses países tentavam construir internamente uma “orientação” 

                                                
159 CASTRO, 2005, p. 267.  

160 Ibid.  
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nacional, como dizia o escritor Mario de Andrade, ao referir-se ao esforço consciente dos intelectuais brasileiros na construção de uma identidade 

nacional internacionalmente reconhecível. “Seremos universais, porque nacionais”161, escrevia Mario à Carlos Drummond de Andrade.  

Uma Star, dentre todas, será a imagem desse momento, absorvendo visual e musicalmente essas contradições: a exótica cantora portuguesa, 

naturalizada brasileira, Carmen Miranda. Seu sucesso em curso antes mesmo da política da “Boa Vizinhança” nos espetáculos da Broadway, 

ganha coincidentemente sintonia com os novos arranjos políticos e sociais em curso.  

 

4.4.5 Carmen Miranda: a “personalidade colorida” 

 

Carmen Miranda, em quase todos os 10 filmes que estrela em Hollywood, explode em cores, sorrisos largos e piscadelas marotas já na 

entrada das narrativas. Apesar de ser a segunda ou a terceira atriz do elenco, seu protagonismo vinha em hipnóticos vermelhos, dourados e 

lantejoulas das fantasias e em sua original expressão facial. Seu olhar é destacado por um jornalista da Revista Life como o “alegre movimento dos 

olhos insinuantes” _ minimizando a incompreensão das músicas cantadas em português. Carmen era a mais perfeita imagem para o cinema da 

década de 40 que aprendia a usar as cores com o Technicolorxiii e combiná-las com os espetáculos musicais.  

Não tão valorizado pelos historiadores de cinema como foi o impacto da transição do mudo para o sonoro, a novidade do emprego da cor 

foi igualmente um elemento técnico significativo, adotado com resistência nos filmes. Alguns estúdios e diretores acreditavam que a cor podia 

distrair a atenção dos espectadores para a narrativa e atuação, roubando-lhe a seriedade. O que, por sua vez, não era um problema para os musicais. 

                                                
161 DUTRA (apud SCHWARCZ, 2013, p. 229).  
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O espetáculo visual e sonoro eram o objetivo em si, tornando as cores um elemento bem-vindo. E, nenhuma Star, como Carmen Miranda, soube 

aproveitá-las tão bem a seu favor. As fantasias, os turbantes, os balangandãs, a maquiagem, o brilho, contribuíam para a formação de uma 

personalidade festiva. Era como se os inventores “Herbert e Natalie Kalmus já esperassem por ela quando inventaram o Technicolor”162.  

Os estúdios Fox que, naquele momento, eram os quartos na escala de grandeza (atrás da MGM, Warner e Paramount)xiv irão mudar 

rapidamente de posição graças aos musicais e a sua colorida e vibrante descoberta, Carmen. A impactante abertura de seu primeiro filme “Serenata 

Tropical” (1940) com a baiana vermelha e dourada, destacada em planos abertos e americanos para captar suas piscadelas e sorrisos sem perder os 

detalhes de seus colares exageradamente sobrepostos irá motivar a repetição da fórmula nos demais. Nos filmes: “Uma noite no Rio” (1941); 

“Aconteceu em Havana” (1941); “Entre a Loura e a Morena” (1943), é Carmen Miranda quem abre e fecha a narrativa com um número musical. 

  

                                                
162 CASTRO, 2005, p. 263.  
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 Abertura “Uma noite no Rio” (1941):  

 

 Abertura “Aconteceu em Havana” (1941) 
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 Abertura “Entre a Loura e a Morena” (1943):  
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A abertura de “Entre a Loura e a Morena” (1943), merece comentário. O diretor Busby Berkeley beneficia-se da experiência visual dos três 

filmes anteriores, citando163 algumas de suas cenas, como a abertura de “Uma noite no Rio”, com a chegada de Don Ameche em um conversível 

negro no meio do palco ou em “Aconteceu em Havana” quando as dançarinas sentadas e em fila lateral formam uma bela imagem em conjunto. O 

que Berkeley explora introduzindo as gigantes bananas em cena.  

Mas Berkeley não pararia nessas citações. Ele tinha carta-

branca do diretor da Fox, Darryl Zanuck, para realizar o 

musical com Carmen e não poupou sua criatividade. 

Especialmente nas ousadas imagens panorâmicas com câmeras 

em gruas (pilotadas por ele). Momento em que registra, do alto, 

as formações sincronizadas das dançarinas e dos elementos em 

cena _ que ganham vida e animação através do movimento da 

câmara. Uma das mais engenhosas e espetaculares sequencias 

visuais a cores do cinema, finalizada com a imagem de Carmen 

_ que traz ilusoriamente um turbante sem fim de bananas (que 

aos poucos é revelado no distanciamento da câmara).  

A longa abertura musical é sobretudo uma homenagem a 

Carmen (e a imagem que se tinha do Brasil) em uma 

                                                
163 Cenas comparadas: Uma noite no Rio (1941) x Entre a Loura e a Morena (1943). Abaixo: Aconteceu em Havana (1940) x Entre a Loura e a Morena (1943).  
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reconstituição festiva de sua chegada aos Estados Unidos. “Consiste aparentemente em um único take sem cortes. A câmara parte do rosto de 

Nestor Amaral cantando Aquarela do Brasil (de Ary Barroso, 1939), em português e passa para a lateral de um navio Brazil”164, que aporta em 

NY. Em seguida os estivadores retiram a carga made in Brasil (café, açúcar e frutas) ao som de Carmen cantando “Brasil esse coqueiro que dá 

coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil!”165 

Em sequências articuladas e rápidas temos em seguida a chegada do radialista Phil Baker em um carro conversível para recepcioná-la. Ele 

entrega a chave da Broadway para Carmen em nome do prefeito Fiorello La Guardia. O que, na realidade, não era um exagero. Nas palavras de 

um jornalista e correspondente da Revista Carioca nos Estados Unidos: “Carmen é a dona de Nova York”166. Ela havia subido aos palcos da 

Broadway mais de quatrocentas vezes em menos de um ano, uma média de quase dois shows por dia, todos os dias167.  

Carmen abre com seu talento as portas dos Estados Unidos antes mesmo de sua estreia no cinema e da implementação da política da Boa 

Vizinhança. Mas no momento das gravações do filme “Entre a Loura e a Morena” em 1943, a composição de sua imagem já estava atravessado 

por interesses de aproximação com a América Latina. O filme será, dentre todos, o que mais incentiva explicitamente a cordialidade e as trocas 

entre as Américas. A começar pelo momento em que radialista Phil Backer lhe pede café, ela lhe entrega a especiaria, enquanto ela adentra as ruas 

dos teatros da Broadway. A ideia de que ambas as partes teriam a ganhar com o intercâmbio é enfatizada simbolicamente.  

                                                
164 CASTRO, 2005, p. 355.  

165 Letra da música Aquarela do Brasil do compositor brasileiro Ary Barroso, 1939.  

166 CASTRO, 2005, p. 241.  

167 Ibid.  
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E, o que o Brasil tinha a oferecer? Sua natureza. No filme o país é um Paraíso Tropical artificialmente reconstituído: coqueiros de plástico, 

macacos de verdade, bananas gigantes e a alegria de um número sem fim de belas mulheres descalças. Elementos que soube combinar com maestria. 

As dançarinas, segurando as bananas, fazem um verdadeiro baile de formas, sem sequer mover o corpo de lugar animadas apenas pelos movimentos 

da câmara168. Em seguida formam um círculo, abaixando e levantando as bananas para o centro dele, onde outras mulheres com as pernas abertas 

formam o desenho de um morango que se abre e fecha. Filmadas do alto, a insinuação da evolução das bailarinas é perspicazmente percebida pelo 

crítico do jornal “Times” de Nova York, que diz “Berkley tem algumas astutas noções por debaixo do pano. Um ou dois de seus espetáculos de 

dança parece originar-se diretamente de Freud e se interpretados, poderiam fazer corar várias faces do gabinete Hay”169.  

                                                
168 “O diretor Busby Berkley não era bem um coreógrafo, (...) entre outros motivos não sabia dançar. Era mais um diretor de cena e de câmara” que “sabia como ninguém 

combinar o material humano com os acessórios em cena” (CASTRO, 2005, p. 354-5).  

169 GARCIA, 2004, p. 169-170.  
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Mas a criativa insinuação parece não ter sido percebida pela Censura. Nela os trópicos ecoavam o mito de um Éden Paradisíaco, onde as normas 

dos homens civilizados não operavam e os prazeres naturais eram livremente permitidos. Lugar capaz de recompor a parte que faltava ao mundo 

urbano e do trabalho. Na abertura de outro filme, “Aconteceu em Havana”, Carmen faz o convite: “_ Que tal passar um final de semana em 

Havana? Onde a vista e a música são tropicais. Onde as noites são tão românticas. Onde as estrelas dançam rumba no céu. Que tal passar um final 

de semana em Havana? Voltar a trabalhar na segunda. Mas nunca mais ser o mesmo?”170.  

Hollywood estava redescobrindo e reinventando a América de forma imaginária, como Colombo, Vespúcio e os europeus a fizeram nos séculos 

XVI e XVII. Usando-a sobretudo como um contraponto. A dicotomia “civilizado x selvagem” volta a modular as relações, e não mais entre a 

Europa e a América, mas agora entre a América do Norte e da imaginária América Latina (Centro-Sul). Diferenças que são, entretanto, adaptadas 

aos novos tempos, ritmadas pela música, imagens em movimento, pelo humor e descontração _ ainda que preserve as intenções de trocas 

econômicas e políticas. Diferenças que tentam ser negociadas, mas não integradas, mantendo a hierarquia entre os blocos. 

 A música (e os musicais) serão uma das mais sagazes estratégias para essa aproximação. Utilizada tanto para unir a América Latina em um 

bloco unitário (misturando seus ritmos) quanto para aproximá-la da América civilizada em duetos. Nas palavras do pesquisador José Miguel 

Wisnik, ao analisar os sons e os sentidos, “a música se oferece tradicionalmente como o mais intenso modelo utópico da sociedade harmonizada 

e/ou, ao mesmo tempo, a mais bem acabada representação ideológica (simulação interessada) de que ela não tem conflitos”171.  

  Na prática, a tentativa de harmonizar artificialmente os ritmos e as diferenças culturais da América Latina gerou um ruído incômodo junto 

ao público local. Para se ter uma ideia o filme “Serenata Tropical” que supostamente tentava agradar os argentinos foi recebido com indignação, 

                                                
170 MIRANDA, 1941.  

171 WISNIK, 2006, p. 34.  
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considerado ofensivo e proibido pela Junta de Censura Argentina. Não tanto porque a brasileira Carmen conduzia alguns números já que em 

realidade era uma artista frequente e querida em Buenos Aires. “Mas porque não havia o menor eco de um tango argentino na trilha sonora, nem a 

sombra de um bandoneon, nem vestígio das orquestras portenhas. Em vez disso, a trilha do filme era composta de rumbas, congas, castanholas,  

maracas, machiches e trios de poncho e sombreiro, elementos tão estranhos à música de Buenos Aires quanto à de Nova York”172.  

A recepção negativa era também sintoma da resistência a ideia de uma unidade da América Latina artificialmente desejada por Hollywood. 

Reação também indício de uma recepção ativa e nem sempre apta a receber a mensagem. Muito pelo contrário, o cinema hollywoodiano produzia 

efeitos contrários aos pretendidos. Experiências que matizam a ideia de um imperialismo cultural norte-americano via cinema. Seus musicais, 

especialmente os que integram o período da “Boa Vizinhança” são provas desse desentendimento. Mas, a despeito das insatisfações locais, novos 

musicais continuam a ser sucesso de bilheteria. O que motiva a insistência da fórmula. Nos filmes de Carmen as canções híbridas serão uma 

constante: samba, rumba, swing, salsa. Contrastadas com as românticas canções cantadas pelas protagonistas norte-americanas da Fox, quase 

sempre Alice Faye ou Betty Grable. A alegria e carnavalização das músicas de Carmen, ao som de batuques, contrastavam com as melódicas e 

serenas canções de amor das mocinhas, que conquistam o amor do galã. Na contraposição entre uma pathos dionísico e apolínico173.  

 Nos filmes Carmen faz o papel de si: uma cantora brasileira bem sucedida, que aos poucos amplia a sua nacionalidade de brasileira a “latino 

americana”. No primeiro filme “Serenata Tropical” (1940) o guia turístico argentino interpretado por Tito Acunã leva Glenda (Betty Grable) para 

                                                
172 CASTRO, 2005, p. 266.  

173 GARCIA, 2004.  
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assistir ao show de Carmen Miranda na casa de shows “El Tigre”. O letreiro anuncia seu nome com luzes vermelhas seguido pelo intertítulo: 

“brazilian sensation”xv. O guia confirma o seu sucesso: “Este é o melhor espetáculo. Desde que Carmen Miranda chegou ninguém entra”174.  

Uma artista que forja a personalidade por meio de uma visualidade muito particular: a fantasia de baiana. Usada pela primeira vez em 1938, 

ainda no Brasil, a roupa tinha a intenção de ambientar o número que Carmen gravaria 

para o musical carnavalesco “Banana da Terra”,175 produzido no Rio de Janeiro por 

Wallace Downey. Carmen cantou a música de Dorival Caymmi. “O que é que a 

baiana tem? Tem torso176 de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem...Um rosário de 

ouro tem, Tem bata rendada, tem. Tem saia engomada, tem (...) Quem não tem 

balangandãs177 não vai no Bonfim...”. Ritmada pelas sugestões da letra Carmen cria 

e produz uma baiana estilizada.  

Vale lembrar que os blocos com baianas negras caracterizadas no Carnaval 

já eram comuns no Rio de Janeiro desde os anos 30, como comprova o cartão-

                                                
174 MIRANDA, 1940.  

175 Foto do acervo: Museu Carmen Miranda, RJ. Vídeo do musical disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EehN9p-BCuc>.  

176 Torso: “mais comumente chamado de turbante. De origem afro-islâmica, no candomblé o torso indica, conforme o modo que é dobrado, divindades e hierarquias. E ainda é 

útil esteticamente quando as filhas de santo, iniciadas no culto, raspam o cabelo” (GARCIA, 2004, p, 108). 

177 Balangandãs: “eram amuletos dos mais variados, pendurados numa penca comum e levados geralmente na cintura: bolas de louça, figas, saquinhos de couro, dentes de 

animais medalhinhas de santos católicos, crucifixos, ex-votos e frutas tropicais, como por exemplo a romã, uva, o caju e ainda miniaturas de animais” (LODY apud GARCIA, 

2004, p, 109).  

https://www.youtube.com/watch?v=EehN9p-BCuc
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postal178 de fotógrafo anônimo de 1930. A aproximação de Carmen com a indumentária provinha dessa adaptação carnavalesca. Por isso, ao 

contrário do que a roupa sugere, Carmen “não tinha nenhum vínculo mais forte com a tradição 

baiana, além da proximidade com o samba. Seus laços indenitários eram com a cidade espetáculo, 

com o mundo do entretenimento. (...)  

A baiana imaginada _ menos regional e mais cosmopolita _ era resultado de um filtro”179 

que priorizava sobretudo o efeito estético de sua imagem. Sua baiana era por isso uma novidade 

tanto no Brasil, quanto fora dele. A receptividade dessa imagem junto ao público a faz recriar a 

baiana carnavalesca em várias formas e cores, sendo o turbante o elemento visual simbólico mais 

representativo de sua identidade. O que confirma um repórter da Revista O Cruzeiro: “Ela usa uma porção de turbantes quando sai porque já 

percebeu que o povo não gosta de vê-la sem a original indumentária”180 

                                                
178 Cartão-postal que ilustra a dissertação de mestrado “Carmen Miranda em Hollywood: usando formas, cores e culturas” de Glauco Francisco Menta, Universidade de 

Tuiuti, Curitiba, 2012.  

179 GARCIA, 2004, p. 111.  

180 Reportagem que integra uma edição de 1942 da Revista (GARCIA, 2004, p. 110).  
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Aos poucos o turbante181 com pequenas cestas de frutas criado por Carmen no Brasil vai ganhando adições cada vez mais inusitadas 

sugeridas por ela e por sua figurinista Yvonne Wood em Hollywood. Penas, borboletas, cristais, e até as orelhas do Mickey mimetizam a baiana. 

Uma mixagem de referências simbólicas que evidencia visualmente os cruzamentos culturais por que passa a imagem de Carmen.  

                                                
181 Turbantes que integram acervo do Museu Carmen Miranda, RJ. Na série, indumentárias usadas em: Uma noite no Rio (1941); no Filme Copacabana (1947) e Romance 

Carioca (1950).  
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Os saltos plataforma182 também foram outra curiosa criação visual de Carmen. Ela os usava, assim como os turbantes, para compensar seus 

1,52 metros. A invenção lhe ocorreu no Rio, em 1934, quando encomendou a um sapateiro da Lapa, Caldas, o estranho calçado. “_ Mas, dona 

Carmen, isso vai parecer sapato de aleijado! _ Não interessa, Caldas. Faça o que eu estou dizendo”183, ordenou a já consagrada cantora. 

De fato a invenção era um híbrido de “um sapato ortopédico com um tamanco português”184, chegando aos 15 cm de altura. Levando a sua invenção 

a tira colo para os Estados Unidos não tardou para que fosse copiada por uma marca, a Salvatore Ferragamo, celebrizando o sapato. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
182 Fotos do acervo Museu Carmen Miranda, RJ.  

183 CASTRO, 2005, p. 110 

184 Ibid.  
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A fantasia temática mimetiza-se assim a sua personagem artística. Carmen inclusive atribuía a indumentária mais créditos do que merecia 

por seu sucesso. “Devo meu sucesso 30% a minha voz, 30% à minha disposição e 50% às minhas fantasias”. Avisada pelo repórter que a soma 

ultrapassava os 100%, ela retrucou com sua espontaneidade marota: “Ih é! Mas eu sou assim _ exagerada”185.  

Carmen lança uma moda improvável sendo alvo de imitação tanto nas ruas como parodiada pelos estúdios concorrentes. Como se pode 

observar na série de revistas com paper dolls _ bonecas e roupas de papel com modelos de Carmen consumidas pelas fãs. Ou ainda em 1941, 

quando a MGM, resolve fazer uma cena arriscada citando a estrela do estúdio concorrente, em uma comédia musical chamada de Calouros na 

Broadway (Babies on Broadway). Dirigido por Busby Berkley _ o 

mesmo que mais tarde realiza em parceria com Carmen na Fox o 

musical “Entre a Loira e a Morena” (1943).  

No musical da MGM, Mickey Rooney se traveste de Carmen 

Miranda, com o auxílio da própria cantora. Sua apresentação abre o 

filme antecedido com a simulação de uma explosão de uma bomba no 

palco e de sua apresentação por Judy Garland que critica o inglês de 

Carmen na música: “Uma bomba acabou de cair sobre o Brasil. 

Renda-se a essa jovem, a sua contribuição à arte da oratória que é 

capaz de provocar uma revolução entre os clientes do Ritz”186.  

                                                
185 CASTRO, 2005, p. 358.  

186 “Calouros na Broadway” (“Babies on Broadway”), 1941.  
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Na sequência entra a interpretação caricata de Mickey Rooney cantando em português: “Mamãe, eu quero”. O resultado, evidentemente, 

foi cômico. Assim, como parecia ser o inglês de Carmen Miranda para os americanos quando ela chegou aos EUA.  

O que poderia ser um entrave para a imagem de Carmen, acabou sendo explorado pelo chefe de imprensa de Schubert da Fox, Claude 

Greneker, criando aos poucos a comediante Carmen Miranda. Tida como uma bela e respeitada cantora no Brasil Carmen adota uma nova 

personagem ao gosto dos produtores e diretores de Hollywood. 

 As notas para a imprensa atribuíam a ela frases erradas e hilárias como: “I sink you shold appear not too motch in public. On stage, you 

are nize for people. Ehen you feenesh, you like take off make-up and put easy make-up, an they don’t undertan”187. Segundo o seu biógrafo, a 

imagem criada pela Fox para ela a irritava, “por condená-la aos papéis cômicos e infantilizados e por impedir de crescer como intérprete. A mulher 

emocionalmente adulta, bem-falante e equilibrada tinha de ser sempre a americana”, o que não era um preconceito que atingia somente os latinos, 

mas “para Hollywood nenhum negro, índio ou estrangeiro jamais conseguiu falar inglês direito, (...) não poupando nem os europeus”188.  

Elemento que se somava a uma composição agressiva, ciumenta e temperamental que Carmen irá representar. Em quase todos os seus 

filmes será uma cantora latina que se envolve com homens também latinos, os agredindo com frequência. Seu comportamento é chamado de 

animalesco por seus parceiros. Em “Aconteceu em Havana” (1941), depois de morder a mão de Monte (Cesar Romero), ele a repreende: _ Animal! 

Você tem dentes de tigre!”, em “Uma noite no Rio” (1941), depois de arranhar Larry (Don Ameche) ele insinua que é uma serpente. Percebendo 

                                                
187 CASTRO, 2005, p. 315. 

188 CASTRO, 2005, p. 316. 
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que cometeu um erro ao pensar que o namorado a traia ela diz, batendo no próprio rosto: “_ Bata em mim, me mate!” Ele, irônico, responde: “_ 

Depois do espetáculo eu te mato, me lembre...”189.  

 

Carmen relaciona-se apenas com “tipos latinos” em sua filmografia dentre eles Don Ameche e Cesar Romero. Os galãs americanos são 

pares românticos exclusivos de Alice Faye ou Betty Grable (que também fazem o papel de americanas). As poucas tentativas dessa relação entre a 

latina e o americano são frustradas. O que não se passa com os homens latinos (desde que ricos) que se casam com as americanas, como a relação 

de Don Ameche, filho de um grande fazendeiro da Argentina e Betty Grable em “Uma noite no Rio” ou Alice Faye.  

A mulher latina não parecia ser, no entanto, uma “mulher para casar”. Os homens norte-americanos podiam aproximar-se, mas não integrar-

se a elas. Em “Aconteceu em Havana” Carmen (no papel da cantora Rosita Rivas) sai para um jantar com o americano e empresário Jay (John 

                                                
189 CARMEN, 1941.  
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Payne) para que ele a auxilie e aconselhe profissionalmente. Ela interessa-se por ele e comanda a abordagem “_ Beije-me”. Ele reage com 

estranhamento e racionalidade ao interesse de Carmen, dizendo que a aproximação entre os dois não poderia passar de um negócio.  

 

 

 

 

 

 

Nos filmes Carmen representava duas pessoas, uma no palco e outra na narrativa. A mulher sensual, alegre e espirituosa, tornava-se 

agressiva e com gestos grotescos fora dele. Repetindo as gestualidades das mãos na cintura, dedos no rosto do parceiro, olhos comprimidos, em 

sinal de desconfiança, gritando e falando rápido em português.  

Em um de seus últimos filmes essas duas personagens se integram, sendo a Carmen cantora cada vez mais parecida com a atriz. Em “O 

Príncipe Encantado” 1948, Carmen canta: “Me dê uns tapas que eu dou uns de volta. Eu vou explodir. Eu sou um crocodilo, mas sou muito elegante. 

Tenho ritmo, sou boa nisso”. O coro pergunta: “_ Você gosta de mim?” Carmen responde: “Claro que sim!” O coro novamente: “Vai me matar?” 

E Carmen: “Claro que vou! Vai dançar? _ Claro que vou, Eu sou a garota mais animada desse lado do Brasil”190.  

                                                
190 CARMEN, 1948.  
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A “latina” Carmen Miranda será uma das primeiras Stars comediantes de Hollywood, experimentando uma nova forma de composição até 

então impensável para uma estrela. “Capaz de vestir uma fantasia absurda, à base de bananas e abacaxis, e fazer rir _ e, ao mesmo tempo”191 ser 

atraente. Mantendo, desde então, uma relação ambígua com os brasileiros, ora tida como orgulho nacional, ora como uma traição e deformação 

cultural do país.  

  

                                                
191 CASTRO, 2005, p. 275.  
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4.5 APARÊNCIAS QUE ENGANAM 

  

 A mixagem do caráter da Star através do estoque de personagens criadas no cinema ganha mais uma modulação. Mulheres que aparentam 

ser cruéis e que se revelam boas ao fim. As chamadas “bad-good-girls”. Apesar de lembrar a composição da personalidade das mimadas e 

temperamentais, há uma diferença comum significativa, elas não são jovens de famílias abastadas, mas mulheres que não possuem um passado 

evidente. Não há pais, mães ou familiares próximos. Elas já são apresentadas na narrativa como “independentes”, mulheres que sabem se cuidar 

sozinhas, indicando que o processo de individualização já se cumpriu em sua imagem. O regresso a uma nova família por meio da união com um 

parceiro representará sua conversão moral.  

 Rita Hayworth irá protagonizar em 1946 uma personalidade relativamente complexa: Gilda. Uma mulher que simula um comportamento 

infiel e amoral para vingar-se do homem que 

ama. O que confere a sua personagem 

elementos surpresa, combinados a narrativa 

do filme policial, (noir). A história se passa 

em Buenos Aires, em um Cassino clandestino 

no final da Segunda Guerra Mundial. O galã, 

fazendo papel do americano Johnny Farrel 

(Glenn Ford), irá trabalhar para o misterioso 

dono Ballin Mundson (George Macready), 
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um homem elegante que leva sempre consigo uma bengala com uma faca encoberta _ a que chama de sua melhor amiga.  

Ballin conhece e se casa com Gilda em uma viagem aos EUA. O que ele não sabia era que Gilda já conhecia e se havia relacionado com 

seu funcionário e amigo Johnny. Eles fingem não se conhecer. Ressentida Gilda inicia uma série de supostas infidelidades para provocar ciúmes 

em Johnny, por quem ela ainda é apaixonada. Dança e sai com outros homens e na frente dele sugere aos pretendentes que farão sexo: “Se eu fosse 

uma fazenda não teria cercas”192, insinua. Johnny passa a seguir e propõe que a busque em hotéis e bares depois de seus supostos encontros para 

que seu chefe não saiba e não se magoe. Ela no entanto, interpreta o ato como uma intenção não manifesta: “Um psiquiatra diria que isso significa 

algo”193, responde. 

 

                                                
192 HAYWORTH, 1946. 

193 Ibid.  
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  Mesmo o recorrente ato de fumar, que tanto caracterizava a personalidade das Stars no cinema, é psicologizado na narrativa. Um funcioário 

do Cassino, Tio Pio (Steven Geray) funciona como um observador atento dos comportamentos e das fofocas. Ao ascender mais um de seus cigarros 

desvenda a sua personalidade ao dizer: “_ Tanta gente... e ao mesmo tempo tanta solidão”. Ela, surpresa, pergunta: “_ Como sabe?”. Seguro de sua 

avaliação, responde: _ “Você fuma demais. Só as pessoas frustradas fumam tanto. Só as pessoas solitárias são frustradas”. Ela, em vez de reagir 

de forma agressiva, é amável e diz: “_ Você é uma gracinha! Acho que vou gostar de você”194, estabelecendo desde então uma amizade com o 

funcionário.  

 

 

                                                
194 HAYWORTH, 1946. 
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Mas nem todos percebem sua solidão travestida por alegria. Aparentando se divertir em público e especialmente diante de Johnny, Gilda 

gradualmente tensiona o triangulo amoroso. Em um diálogo durante um jantar, na companhia de Ballin e Gilda, Johnny critica indiretamente o 

comportamento dela ao se referir as mulheres em geral, como dissimuladas: “_ É uma mulher! Porque parece uma coisa, mas na realidade é 

outra”195. Apontando para uma habilidade das mulheres na sua relação com as imagens, manobrando-as a seu favor.  

 Gilda e Johnny alimentam uma relação de revanchismo e vingança. Quanto mais ele simula indiferença e frieza em relação a ela, mais Gilda 

espetaculariza o seu despudor. Uma caracrteristica que se repete nas Star. Elas são mulheres que não perdoam e sua vingança é sempre mais sentida 

do que o ato que lhe causou sofrimento. No filme o comportamento mais extremo é também a cena mais conhecida do filme em que Gilda sugere 

um striptise ao cantar para a plateia do Cassino “Put the Blame on Mame”196. A letra merece reprodução e comentário. Ela diz: 

 

 Quando houve um terremoto em São Francisco em 1906 disseram que foi a mãe Natureza, como mais de uma de suas brincadeiras. 
Essa foi a história que contaram. Mas essa é a verdade, ponham a culpa em Mame, garotos. Uma noite ela começou a tremer tanto que 

isso provocou o terremoro. Houve um tiroteio em Klondike e Dan Magrew morreu. Puseram a culpa em uma garota chamada Lou. Foi 

a história que contaram. Mas esta é a verdade, ponham a culpa em Mame rapazes. Mame dançou o hitchh-koo e foi isso que matou 

Magrew197.  

 

 

                                                
195 Ibid.  

196 Música de Doris Fisher e Allan Robert, dublada no filme por Anita Ellis.  

197 Ibid.  
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 Na letra “Mame”, que indiretamente é encarnada pela prórpria Gilda-Hayworth, é uma mulher capaz de produzir terremotos e mortes. No 

entanto, nos filmes dos anos 40 esse poder é tomado como uma brincadeira, um poder mais lúdico do que real. Distanciando-se reflexivamente do 

sentimento de temor encarnado pelas vamp dos filmes dos anos 1920. Mais reais, as Stars dos anos 1940 e 1950, não levam tão a sério o seu poder. 

Ainda que sua sedução continue a operar ela é cada vez menos dramática e fatal198. 

 No filme o próprio ato de cantar a música que diz sobre os poderes naturais e sobrenaturais de uma mulher e a maneira como o faz dão um 

tom descontraído a interpretação da letra. Usando um vestido longo e luvas, Gilda- Hayworth, movimenta-se pelo palco com entusiasmo e tira uma 

de suas luvas sorrindo _ quebrando um registro de um erotismo levado a sério. Ao fim, em tom de brincadeira chama os homens ao palco para 

ajudá-la a abrir o zíper do seu vestido _ o que de fato não acontece. Gilda faz movimentos calculados, sabendo que não passará de um determinado 

limite, ou mesmo que será interrompida por Johnny antes disso. Há no comportamento da personagem uma constante: a dissimulação limitada, 

uma promessa frustrada de ser uma verdadeira vamp.  

                                                
198 A mulher “semifantástica na sua frigidez destrutiva já não pode adaptar-se ao novo clima realista sem parecer ridícula. As estrelas vamps mudam de papel, se humanizam” 

(MORIN, 1989, p. 14).  
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Cinco anos depois é a vez de Ava Gardner interpretar a bad-good girl, através de uma trágica conversão moral. Ela interpreta Pandora 

Reynolds no filme os “Amores de Pandora” (1951). O roteiro, escrito pelo também produtor 

Joe Kaufmann, é fruto de uma composição de narrativas diversas: a história da origem da 

primeira mulher na mitologia grega, Pandora e a do navio fantasma pilotado por um 

holandês, provinda do folclore náutico do séc. XVII, o Holandês Voador.  

Pandora199 é um mito grego para explicar a criação da primeira mulher mortal (uma 

espécie de Eva Bíblica). Segundo a narrativa só haviam homens na terra e eles não possuíam 

inteligência vivendo como bestas (sem reflexividade, cultura e técnicas). Um deus titã 

chamado Prometeu quis enganar a Zeus e ajudar os homens levando o fogo divino (símbolo 

da inteligência) do Monte Olimpo para a Terra. Furioso Zeus castiga Prometeu. Acorrenta-

o no monte Cáucaso onde todos os dias uma águia lhe picava o fígado, curando-se todas as 

noites. Num ciclo infindável de sofrimento, cura e sofrimento. Zeus decide, igualmente, vingar-se dos homens criando a mulher. Denominada de 

Pandora, “a rica em presentes”. Um dos titãs, Hefesto, a fez assim por ordem de Zeus, reunindo todos os dons dos Deuses: Atena (Minerva) lhe 

deu a vida com um sopro e ensinou-lhe a arte da tecelagem; Afrodite (Vênus) deu-lhe a beleza; Apolo confere-lhe a voz suave do canto e a música; 

Hermes (Mercúrio) a persuasão. Por tudo isso ela recebeu o nome de Pandora: “a que possui todos os dons”. Ela seria a forma mais perfeita e eficaz 

para levar o malefício para a Terra, trazendo consigo uma caixa. Curiosa para saber o que havia dentro dela e _ contrariando o aviso de não abri-

                                                
199 DOGGETT, 2006, p. 29-31.  
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la _ ela o faz, espalhando todos os males para os homens (assim como Eva ao morder a maçã). A única coisa que Pandora consegue manter dentro 

da caixa é a Esperança. Aprendemos com o mito de Pandora que a esperança é a “última que morre”. Seria essa a moral da narrativa? Um final 

apaziguador? Para o filósofo Friedrich Nietzsche não. Desesperar. Esperar. Esperança. A crença de que tudo será melhor amanhã. Que a vida 

sempre reserva algo bom ao fim. No fundo o castigo de Prometeu e dos homens é similar: “Zeus queria, com efeito, que o homem, mesmo torturado 

por outros males, não rejeitasse contudo a vida, mas continuasse a se deixar torturar sempre de novo”. (...) Para isso dá ao homem a esperança: na 

verdade ela é o pior dos males, pois prolonga os tormentos do homem”200. 

  No filme a história se passa em uma cidade do litoral da Espanha, chamada “Esperança”. Na primeira cena a capacidade destruidora de 

Pandora (Ava Gardner) nos é apresentada. Em um bar chamado “Las dos Tortugas” reúne suas vítimas, chamados de “escravos” pelo narrador que 

vai nos apresentando um a um: “Sabia que lá poderia encontrar Pandora com Regis de Marais, que se embriagava como um desesperado, por 

Pandora diziam as pessoas. E, Stephen Cameron, que só vivia por Pandora e por seu carro de corrida, com o qual esperava conseguir o recorde 

mundial de velocidade. E eu, um escravo dela, como os outros”201. O narrador é o arqueólogo Geoffrey Fielding (Harold Warrender), que irá aos 

poucos desvendando a misteriosa história de amor entre Pandora e o Navegador Holandês.  

Sua primeira vítima fatal será Regis, ele decide tomar um veneno junto a sua bebida, depois de mais um pedido frustrado de casamento. A 

morte do amigo não parece tocar visivelmente Pandora. O que incomoda a sobrinha do arqueólogo, Janet, que a questiona: “_ Como você pode 

esquecer Régis tão facilmente? Você não tem sentimentos?”  

                                                
200 NIETZSCHE, 2006, p. 75.  
201 GARDNER, 1951.  
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Pandora, impassível responde: “_ Tenho, mas me sinto aliviada”, sem compreender a resposta Janet insiste: “_ Ele te amava”. Ela retruca: 

“O que é o amor? Afinal, a vida não é importante”202. Essa indiferença em relação à vida se traveste de uma amoralidade destrutiva. Um 

comportamento que ganha tons de uma análise psicanalítica moderna. Em uma das mais belas cenas do filme podemos perceber essa complexa 

composição psi da Star, durante o seu primeiro encontro com o navegador holandês Henrich Van der Fick (James Mason) em seu barco, quando o 

vê pintando um retrato que se assemelha ao seu rosto. Intrigada com a coincidência, o navegador confirma: 

 

Henrich _ Ainda mais que pintei Pandora. A amada pelos Deuses, dos quais recebeu uma caixa preciosas que a proibiram 

de abrir.  

 Pandora_ Sou de Indianápolis. Meu nome é Pandora Reynolds e não me interesso por mitologia.  

(Contrariada, olha novamente o quadro e tenta, agora, negar a similaridade) 

 Pandora _ Não se parece nada comigo! 

(Em seguida muda o tom altivo para um tom reflexivo)  

 Pandora _ Ainda sim gostaria de ser como ela. Por que não me pareço com ela? 

Henrich _ Talvez porque não tenha encontrado o que quer. Talvez não saiba o que quer e acalme isso com a fúria e a 

destruição203.  

 

                                                
202 Ibid.  

203 GARDNER, 1951. 
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A resposta desnuda um elemento sensível de sua personalidade e produz uma reação exagerada de sua parte. Irritada resolve destruir algo 

que tenha importância para ele. Olha a sua volta e resolve destruir o rosto da pintura. Com um pincel desfigura a face da imagem da mulher. Sem 

que ele reaja negativamente ao ato, ela sente-se envergonhada. Toma novamente o pincel em suas mãos e parece finalizar o que ela havia começado, 

explicando: 

 

 _ Você não estragou o meu quadro, Me ajudou. (...) Pandora foi a primeira mulher, a Eva da lenda grega, cuja curiosidade custou o nosso Paraíso 

terrestre. Enganei-me ao pintá-la como uma mulher particular. Pandora deveria ser a mulher em abstrato. O genérico e o ovo original do que 

imaginamos que descende a raça humana. Por pura causalidade você colocou o elemento indispensável. E, agora realmente é Pandora204.  

 

 

 

                                                
204 Ibid.  
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Olhando o resultado do retoque ela ironiza: “_ O ovo original?! E chama isso de melhorar? Pode ser Pandora, mas não sou eu!” Ele, em 

tom de um aconselhamento psicanalítico, responde: “_ Ao se conhecer melhor talvez seja capaz de restituir a semelhança sem perder o 

simbolismo”205. A ideia do autoconhecimento e a explicitação de uma razão para as atitudes agressivas parecem surtir efeito sobre ela. Seu 

comportamento muda, depois desse encontro terapêutico: “_ Mudei muito desde que conheci você. Não sou tão cruel e odiosa como antes, 

prejudicando as pessoas porque era infeliz. Agora eu sei de onde provém a destruição. É a falta de amor. Assim simples”206.  

 Além dessa composição psicológica da personagem, o filme também se complexifica através do atravessamento de narrativas. Não só as 

mitológicas e folclóricas, mas as do próprio cinema. O filme cita um trecho de outro: Sangue e Areia207, em sua versão de 1941, com Rita Hayworth 

no papel de Doña Sol. Novamente temos um toureiro famoso que regressa a sua pequena cidade Natal e apaixona-se pela protagonista cruel. As 

cenas da tourada com belos ângulos de filmagem são citadas. Repetindo-se o gesto simbólico do toureiro jogar sua capa à protagonista (dedicando 

a ela tourada) e o final trágico: a morte na arena.  

Curiosamente Ava Gardner envolveu-se na vida real com um toureiro depois de sua separação com Frank Sinatra, em 1957. O famosos 

espanhol Luís Ibañez, um homem de origem familiar aristocrática que tinha entre seus amigos Picasso e Stravinsky. Afastando-se do estereótipo 

do toureiro pouco cultivado da narrativa de escritor Vicente Blasco Ibañez.  

                                                
205 GARDNER, 1951.  

206 Ibid.  

207 HAYWORTH, 1941.  



 

489 

 

A seguir algumas cenas dos filmes comparadas. Na primeira série horizontal cenas da tourada no filme “Pandora” (1951) e abaixo de 

“Sangue e Areia” (1941), usado como referência visual e moral.  

 

 

A interpretação da mulher amoral e individualista ganha notas diferentes a cada atriz. E sobre cada uma interferem uma constelação de 

fatores e pessoas: o diretor-empresário; o diretor de fotografia; o estúdio; o contexto, a história; a adaptação da história original, a interpretação da 
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atriz e sua imagem, seu corpo, gesto e rostidade. Soma-se com o tempo a influência de outros filmes, atrizes que vão formando para além do 

estoque de imagens pictóricas, uma história própria do cinema. O cinema passa a ter um estoque particular de imagens em movimento que passam 

a ser citadas em cada filme posterior. 

Narrativas que passa a utilizar recursos complexos como: sínteses, metalinguagens, intertextualidades, intervisualidades e reflexividade 

como formas de composição da personalidade da Star. Polimagens. Tanto que em vários filmes os personagens passam a representar a própria 

indústria do cinema: aspirantes a atores, roteiristas, estrelas decadentes, diretores e etc. Mostram os bastidores e sua dinâmica própria. Indício tanto 

da capacidade autorreflexiva das pessoas que integravam a indústria como se tratava da percepção de que os bastidores do cinema passaram a 

interessar o público.  
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4.6 STARS DECADENTES: O CINEMA REFLEXIVO 

 

 

 Em 1950 um dos filmes mais ousados e aclamados pela crítica foi realizado pela Paramount com produção e direção do polonês e jornalista 

Billy Wilder, intitulado “Sunset Boulevard” (Crepúsculo dos Deuses). O filme classificado como drama noir trazia como protagonista a Star do 

cinema dos anos 20, Glória Swanson, parodiando a decadência de uma Star do Mudo chamada Norma Desmond. O filme trata de três recusas da 

atriz: seu envelhecimento e as mudanças do cinema e da sociedade _ apegando-se a uma estética desatualizada. Uma mulher que tenta congelar o 

tempo artificialmente, recriando-o em sua rotina reclusa na velha mansão junto ao mordomo e admirador Max. Mas é também “um filme sobre o 

cinema _ sobre a instabilidade ontológica das imagens”208. O seu drama pessoal será o caminho para a narrativa pensar e repensar o cinema. Nesse 

sentido suas crises serão também as do cinema _ já que em grande medida todo o sistema da indústria cinematográfica funcionava em torno delas.  

O filme começa com um assassinato _ citando uma série de filmes noir que abrem a narrativa da mesma maneira (como “Alma em Suplício”, 

1945, de Joan Crawford ou “A carta” de 1940 de Bette Davis). A narrativa igualmente remonta a história a partir de um narrador e de flashbacks. 

No entanto, traz uma curiosa novidade, há um privilegiado observador, o próprio roteirista _ morto na piscina _ em um enquadramento também 

original209. É ele que nos diz em off:  

                                                
208 NOGUEIRA, 2004, p. 01.  

209 A cena foi filmada pelo diretor de fotografia John F. Seitz com um espelho dentro da piscina para obter o efeito, pois não havia naquele momento câmaras portáteis e a 

prova d’água.  
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Esse é o esquadrão de homicídios. Veio com detetives e jornalistas. Houve um assassinato em uma das mansões na altura no número 10.000. Com 

certeza lerão a respeito nos jornais ou ouvirão falar no rádio...pois, uma das maiores atrizes dos velhos tempos está envolvida. Mas antes de ouvirem 

um relato distorcido e exagerado. Antes dos colunistas porem as mãos nessa história, talvez queiram ouvir os fatos...toda a verdade. Se é esse o caso 

vieram falar com a pessoa certa210.  

  

 

O narrador é um ator propositalmente não tão conhecido, William 

Holden, que faz o papel de um roteirista jovem frustrado em Hollywood, Joe 

Gillis. Ao fugir de seus credores a sua história de um fracasso prematuro 

cruza-se com a de Norma Desmond no Sunset Boulevard.  

 

Ao entrar em sua mansão testemunha uma cena bizarra, os 

preparativos da cerimônia fúnebre do chipanzé que Norma tinha como um 

animal de estimação. Acreditando ser ele o rapaz que trazia o caixão, Norma 

chama-o até seu quarto. Mas ao perceber o engano trava um tenso e 

revelador diálogo com Gills _ que a reconhece, em seguida: 

                                                
210 SWANSON, 1950.  
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 _ Você é Norma Desmond! Era uma grande atriz do cinema mudo!? 

 _ Eu sou grande. Os filmes é que ficaram pequenos.  

 _ Sabia que alguma coisa de errado havia acontecido com eles [irônico]. 

 _ Eles estão mortos, acabados. Já se foi a época em que todos os olhos do mundo 

estavam voltados para eles. Mas é claro que isso não é o bastante, eles queriam as 

orelhas. Foi aí que eles abriram a boca e não pararam de falar. Falar, falar, falar.  

 _ Para isso que servem as pipocas. Para tapar os ouvidos [ironizando sua 

resposta]. 

 _ [Indiferente continua seu monólogo] Olha só para eles em seus escritórios, 

arrogantes. Destruíram os ídolos! Os Fairbanks, os Gilberts, os Valentinos! Quem 

temos agora? Ninguém! 

 _ Não me culpe, sou apenas um escritor 

 _ É?! Escreve palavras e mais palavras. Fez uma corda de palavras e enforcou o 

cinema. Mas o microfone irá gravar os últimos murmúrios e o Technocolos filmará 

a língua inchada. 

 _ Chii! Vai acordar o Macaco! 211 [sarcástico]  

 

 O diálogo apresenta a ideia de um cinema moderno e um cinema antigo, mas também o que se considerava um cinema artístico versus um 

cinema que celebrava a tecnologia, traduzida pelo som e pelo technocolor. Um contraste que evidencia-se não só nas falas, mas também na postura 

dos atores. Norma, exagerada, como quem grava um filme mudo, opõe-se a Joe que responde com sarcasmo e reflexivamente aos ataques. 

                                                
211 SWANSON, 1950.  
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Sintetizam, “dois regimes de representação: antes e depois do som. Um cinema de rostos e não de vozes”212. Mas também dão forma a dois regimes 

morais; duas modernidades já em choque. A do princío do século XX e a da metade dele, nos anos 50.  

 Mesmo após o desentendimento Norma acredita que Joe pode reescrever um roteito que a levará de volta às telas. Ela mesmo o havia escrito 

e queria que ele lesse, avaliasse e reorganizasse o texto. Norma queria protagonizar a personagem bíblica Salomé, adaptando a história original. 

Ela explica: “_ A princesa que se apaixona por um sacerdote. Ela dança a dança dos sete véus. Ele a rejeita, ela pede a sua cabeça em uma bandeja 

de ouro e beija os lábios frios e mortos dele”213. A história tanto estava sintonizada com as temáticas em voga nos anos 20 _ com mulheres cruéis 

somadas a ambientes exóticos e orientais _ como também antecipa o desfecho de sua relação com Joe e com o cinema moderno. A suposta recusa 

de João Batista a Salomé, será um símbolo da recusa de sua imagem por Joe e pelo cinema moderno. Contrariada, não lhe restava outra alternativa 

senão matar quem a rejeita para continuar atualizando seu sucesso _ beirando, assim, os precipícios da loucura. Ao final do filme, após atirar em 

Gills, ela confirma a ideia com a frase: “Ninguém abandona uma estrela. É isso que faz uma estrela o que ela é”214.  

 Antes do desfecho trágico Joe aceita a proposta de reescrever o roteiro do filme em troca de dinheiro e, para fugir de seus credores, concorda 

em viver na velha mansão enquanto faz o trabalho. Dormindo a princípio em uma pequena casa de empregados, ele observa pela janela a decadência 

da mansão, como uma espécie de extensão visual da atriz. Ele narra:  

 

                                                
212 NOGUEIRA, 2004, p. 01.  

213 SWANSON, 1950. 

214 Ibid.  
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Era como se tudo naquela casa sofresse de uma paralisia progressiva. Estivesse fora de sincronia, se despedaçando lentamente. Havia uma quadra 

de tênis ou o que restava dela com linhas apagadas e uma rede frouxa. Ela também tinha uma piscina, claro. Quem não tinha? Mabel Norma e John 

Gilbert devem ter nadado nela há 10.000 noites atrás e Vilma Bank e Rod Le Rocque. Ela agora estava vazia. Ou será que não estava?215 [ mostrando 

os ratos dentro dela].  

 

Confinados na velha mansão, criam uma rotina que consistia no trabalho de Joe com o roteiro e nas sessões de filmes mudos, projetados 

pelo mordomo em uma parede da casa. Curiosamente o filme escolhido para projeção é “Minha Rainha”, de 1929, dirigido pelo próprio Erich 

von Stroheim (o mordomo Max). O filme, marcou o fim da carreira dele e o prelúdio da decadência da atriz Glória na vida real. Ao fim da projeção 

Norma diz: “_ Ainda é maravilhoso, não acha? E, sem diálogo! Não era preciso. Tínhamos rostos, Não há rostos assim. Talvez um: Garbo”216.  

 Na fala há a clareza dos meios de 

construção do protagonismo no cinema _ através da 

imagem do rosto em close-up. Ela e Garbo tiveram 

o privilégio a um rosto publicamente reconhecível. 

Imagens capazes de levar o público a fortes 

emoções, moduladas pelas expressões faciais dos 

atores na tela. 

Na medida em que a imagem “estimula uma 

projeção-identificação que culmina em divinização, 

                                                
215 SWANSON, 1950. 

216 Ibid.  
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precisamente porque se fixa naquilo que o homem conhece de mais comovente no mundo: um rosto humano bonito”217. O mudo, mais do que 

nenhuma outra linguagem, fez uso acentuado dessa “alma do rosto”218.  

Quando, enfim, Joe termina seu trabalho, Norma resolve levar o roteiro de Salomé ao diretor de muitos de seus filmes, ainda ativo, Cecil 

DeMille (que faz o papel dele mesmo). Ela vai encontrá-lo no estúdio atravessando os famosos portões da Paramount em seu carro conversível 

antigo, dirigido por Max e na companhia de Joe. Na porta é barrada por um jovem guarda que pergunta se marcaram hora, Max diz não ser 

necessário porque trazia Norma Desmond. Ele pergunda “_ Norma quem?” . Percebendo a presença de um porteiro conhecido o chama e ele logo 

a reconhece, abrindo prontamente os portões. Irritada, dirige-se a ele e diz: “Ensine bons modos ao seu amigo. Sem mim ele não teria emprego 

porque a Paramount não existiria”219.  

O encontro com DeMille é afetuoso, mas ele comenta com uma pessoa próxima que não tem o menor interesse em gravar seu roteiro. Para 

não desampontá-la diz que depois das gravações do seu atual filme220 eles conversariam.  

                                                
217 MORIN, 1989, p. 94.  

218 DULLIN (apud MORIN, 1989, p. 90).  

219 SWANSON, 1950. 

220 De fato, o diretor DeMille gravava um filme também baseado em uma história bíblica, “Sansão e Dalila” (1949), protagonizados pela jovem atriz e inventora (do sistema 

de comunicaçao usado na guerra e posteriormente para os celulares) a austríaca Hedy Lamarr e do galã americanoVictor Mature (que não aparecem em cena, em desacordo 
com o cachê oferecido).  
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Mesmo após a conclusão do trabalho, Norma deseja que Joe continue na casa, pois se havia apaixonado por ele. No entanto, com o passar 

do tempo, Joe sente-se incomodado e resolve partir. Na discussão ele diz: “Você é uma mulher de 50 anos. Não há nada de trágico em ter 50 anos, 

a não ser que finja ter 25”221. Ofendida ela o segue e atira nele pelas costas e diz com o olhar perdido: “As estrelas não têm idade, tem?”. O corpo 

de Joe tomba sobre a piscina. Imagem que nos conecta ao princípio da narrativa. Mas a última e célebre cena viria a seguir, quando os policiais e 

a imprensa chegam para prendê-la. No quarto, em frente a penteadeira, ela se maqueia e se prepara para o seu espetáculo. Ao ouvir “cameras” ela 

dirige-se para perto da escada onde várias pessoas a aguardam, dentre eles, abaixo junto as cameras o mordomo Max (retomando seu papel de 

diretor). Ele pergunta:  

                                                
221 SWANSON, 1950. 
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 Max_ Está pronta Norma?  

 Norma_ [Confusa pergunta]: Qual é a cena? Onde estou?  

Max _ Essa é a escada do Palácio! 

 Norma_ Oh, sim.Lá embaixo esperam pela princesa.  

 Max_ Camara, ação! 

Narrador morto, Joe, retoma: _ E as câmaras se voltaram para ela no fim das contas. A vida se mostrou estranhamente 

piedosa com Norma Desmond. O sonho ao qual ela se agarrava acabou por envolvê-la.  

 Norma_ Não posso continuar a cena. Estou feliz demais. DeMille, posso dizer umas palavras? Obrigada. Estou muito feliz 

de voltar aos estúdios e a fazer um filme novamente. Não sabem quanto. Nunca mais os deixarei. Pois, depois de Salomé 

haverá muitos outros filmes. Essa é a minha vida. Sempre será. Nada mais importa222.  

  

 O aparente descolamento da realidade de Norma, era no entanto, revelador da vida de quase todas as Stars de Hollywood. Mulheres que 

representam não só um papel provisório em cenários falsos, mas que assumem uma personagem 24 horas por dia, confundindo-se com ela. Nesse 

sentido “toda imersão no espetáculo cinematográfico é um pouco de demência que assoma, de ilusão”223. 

 Uma dissimulação contínua incentivada pelos diretores e pelos estúdios. Quando mais exótica e escandalosa a vida da atriz, mais 

publicidade e bilheteria. A própria biografia de cada uma delas é reescrita. Seus pais, infância, seus modos, sua aparência é recriada. Mesmo seus 

                                                
222 SWANSON, 1950.  

223 NOGUEIRA, 2004, p. 01.  
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parceiros afetivos vivem a relação com uma imagem, mais do que com uma mulher. Imagens criadas por outros, mas que adquirem relativa ou 

mesmo completa autonomia e poder. Pois, mesmo as Stars não sabem lidar com ela, especialmente quanto o perdem.  

 Gosto, por isso, da análise do crítico português de cinema Luís Nogueira quando questiona: “como podemos entender Norma Desmon? 

Que laços ela estabelece com a realidade? E que realidade é a dela?”224 Ele arrisca uma resposta dizendo: “Para Norma Desmond não há nada mais 

do que o cinema, do que esse espaço de transfiguração das identidades, dos corpos, das imagens”225.  

 O que a personagem parece confirmar em sua frase e cena final: “Essa é minha vida. Sempre será. Não há nada mais. Nada mais importa. 

Apenas isso, as câmaras e estas pessoas maravilhosas lá fora no escuro. Sr. DeMille estou pronta para o meu close-up”226. No entanto, ao se 

aproximar da camera sua imagem é desfocada antes dele. Perdendo, simbolicamente, nessa imagem crepuscular o direito a sua face singular e 

simultaneamente o reconhecimento do olhar alheio. 

                                                
224 Ibid.  

225 Ibid.  

226 SWANSON, 1950. 
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 No mesmo ano a Fox lança um filme similar, “A Malvada” (All about Eve) com Bette Davis no papel principal. Ambos se propõem a falar 

da crise da meia idade das grandes atrizes e dos bastidores do espetáculo _ realizando diálogos e cenas memoráveis. No entanto, há também uma 

série de diferenças entre as narrativas e os destinos das personagens. “A Malvada”, concentra-se nos teatros da Brodway, e realiza uma autópsia 

minuciosa dos atores envolvidos na Indústria do Entretenimento. Passando desde os bastidores das premiações, aos jornalistas, críticos de teatro, 

jovens atrizes talentosas, jovens atrizes não tão talentosas, as grandes atrizes, o drama de seu envelhecimento e a ausência de papéis para mulheres 

de meia idade, as fãs, o uso das relações e das influências em troca de sexo e os mitos na concepção do teatro como uma arte maior. Há um 

entrelaçamento complexo de relações e motivações das pessoas envolvidas com o entretenimento. Um filme que igualmente realiza uma série de 

citações a filmografia de Davis _ parodiando sua história.  

 O ator russo, naturalizado inglês George Sanders será o narrador privilegiado e uma 

espécie de porta-voz do diretor-roteirista Joseph Mankiewicz no papel de um influente 

jornalista e crítico de teatro chamado Addison DeWitt. Na primeira cena durante a entrega 

do prêmio “Sarah Siddons” (espécie de Oscar do teatro) o jornalista vai narrando em off a 

cena e nos apresentando os personagens. Ele diz “os prêmios menores já foram distribuídos. 

Eles são para o roteirista e diretor. Meros construtores da torre onde repousa a luz que 

cintila para o deleite do mundo”227. O texto confirma algo que todos sabiam de alguma 

forma: a centralidade da atriz. Mesmo que os roteiristas e os ditretores sejam aqueles que 

em grande medida sustentam e colaboram para a criação da imagem da atriz e de sua 

                                                
227 DAVIS, 1950.  
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personalidade, essa imagem, por sua vez, ganha vida própria _ ofuscando todos os demais, deixando-os em uma sombra que irá se tornar 

gradativamente incomoda.  

 Ao apresentar a personagem protagonizada por Bette Davis, uma mulher madura, com ar 

seguro, fumando seu cigarro, ele diz: “Margo Channing é uma estrela do teatro. Subiu aos palcos 

pela primeira vez com 4 anos em ‘Sonhos de uma noite de verão’. Fazia o papel de uma fada e 

entrou nua para o espanto de todos. É uma estrela desde então. Margo é uma grande estrela. 

Uma estrela de verdade. Nunca foi ou será menos do que isso ou outra coisa”228.  

Contrariando a expectativa gerada pela apreciação do jornalista, o mestre de cerimônias 

anuncia que nunca uma mão tão jovem havia segurado o prêmio _enquanto a câmara as mostra 

em detalhe, mantendo o suspense. Ao fim 

o nome da vencedora é revelado: Eve 

Harrington (representada por Anne 

Baxter). A imagem congelada da entrega 

do prêmio, cria a ilusão de que ela aponta 

contra si mesma uma arma presa a parede. 

Em um jogo de referências simbólicas que 

                                                
228 Ibid. 
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dialoga sutilmente com a narrativa _ o que será uma constante, como se verá.  

Eve é uma atriz principiante que conquista o reconhecimento no teatro depois de uma série de dissimulações e trapaças. A começar pela 

aproximação com a consagrada Margo Channing (Bette Davis), representando ser uma fã dedicada e ingênua. Rapidamente se torna uma espécie 

de leal secretária que, em verdade, estuda seu modo de vida e atuação e arquiteta tomar-lhe o lugar. O filme é baseado em uma história real de uma 

atriz jovem e ardilosa que se agrega a uma atriz de 40 anos decadente, publicada na revista “Cosmopolitan” por Mary Orr, em uma matéria intitulada 

“The Wisdom of Eve” (A sabedoria de Eve) _ adaptada por Joseph Mankiewicz para o cinema.  

Eve engana a todos desde o princípio _ menos a empregada de Margo, chamada Birdie (Thelma Ritter). A dramática narrativa de uma 

menina pobre apaixonada pelo teatro, que tem de trabalhar em uma cervejaria e perde o marido na guerra, comove e convence a todos, menos a 

Birdie, que percebendo com sagacidade ser aquela uma típica narrativa de um roteiro ficcional completa: “Que história! Só falou ter cães 

sanguinários mordendo o traseiro dela”229.  

 O papel de uma fiel empregada e conselheira da protagonista é também uma citação ao filme “A Vaidosa”, protagonizado por Bette Davis 

em 1944. Nele a empregada Manby (Dorothy Peterson) funcionava como uma doce conselheira que convence Fanny (Bette Davis) a sair de casa 

e a procurar um psicanalista para saber lidar melhor com o envelhecimento. Em “A Malvada” Birdie Coonam cumpre uma função similar, mas é 

sarcástica e impaciente. Mulheres que serão responsáveis por uma tomada de consciência de Davis. Em ambos os filmes esse alerta se dá em 

diálogos que acontecem durante o momento que servem o seu café na cama. Em “A Malvada”, será a partir dessa cena que Davis passa a desconfiar 

de Eve.  

                                                
229 DAVIS, 1950.  



 

503 

 

 

Margo _ Não gosta de Eve, não é? 

Birdie _ Quer uma briga ou uma resposta? 

Margo _ Um resposta. 

Birdie _ Não.  

Margo _ Por que não? 

Birdie _ Agora você quer uma briga...É como 

se estivesse estudando. Como se você fosse uma 

peça, um livro, como a planta de um prédio. 

Como anda, fala, come, pensa...230.  

 

  

Margo preocupa-se, sobretudo, em ser trocada por uma mulher mais jovem pelo parceiro afetivo, o diretor Bill Sampson (Gary Merril). 

No filme, ao desabafar com a amiga Karen, diz: “Bill...mais do que tudo nesse mundo amo Bill. O quero. Mas que me queira e não a Margo 

Channing. Mas se nem eu distingo uma da outra por que deveriam?” E Karen dá uma resposta surpreendente: “E por que deveriam?”  

 A resposta da amiga é inteligente e poderia ter poupado um grande esforço empreendido por muitas Stars ao tentar distinguir a pessoa e a 

personagem. A verdade e a aparência. Quando, em realidade, a dissimulação contínua da Star cria uma pessoa: personagem não só aos olhos do 

público, mas para si mesma. Nesse sentido, o dilema da Star é diametralmente oposto ao colocado pelo o personagens de Sanders, o jornalista 

                                                
230 Ibid.  
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DeWitt quando diz ao se referir aos atores. “Todos temos algo de anormal. Nós do teatro somos uma raça a parte. Ninguém sofre mais de múltipla 

personalidade”231. As Stars, contrariamente, representam vários papéis repetindo a mesma personagem. O que torna o descolamento e distinção da 

pessoa e da Star ainda mais difícil, na medida que sua aderência era mais sentida. Elas tornam-se estereótipos232. Fixam uma impressão através de 

uma repetição, transformando suas características extraoridnárias em imagens reconhecíveis e familiares, auxiliando rapidamente a sua 

identificação. E, Bette Davis era sinônimo de malignidade e inteligência, ainda que fosse a mocinha.  

 Uma fama que se prolongava para fora das telas. Era conhecida por brigar com diretores e colegas. Arrogando-se um poder de alterar o 

roteiro e as falas. Indício de que sua imagem ganha autonomia e força diante dos seus “contrutores”. As Stars passam a ter vida própria, 

subordinando diretores e roteiristas as suas vontades. Autonomia que é curiosamente citada na narrativa quando Margo discute com o roteirista 

Lloyd Richards (Hugh Marlowe).  

  

 Lloyd _ Estrelas nunca morrem e nunca mudam...Não entendo como um corpo e uma voz de repente pensa que é um 

cérebro. Quanto é que uma atriz decide que as palavras que diz ou os pensamentos que exprime são seus?  

 Margo_ Geralmente no momento em que se vê obrigada a reformulá-las para que a plateia não saia no meio da peça.  

 Lloyd _ Chegou a hora do piano perceber que não escreveu o concerto233.  

 

 

                                                
231 DAVIS, 1950.  

232 O estereótipo forma-se fundamentalmente a partir de quatro operações: 1) Fixação de uma “impressão”, estabilizando de um sentido comum; 2) Repetição ou reprodução, 

naturalizando fenômenos sociais/culturais; 3) Padronização e universalização; 4) Velocidade e economia desse “método”. Os estereótipos, como classificações mentais, são 

formas “econômicas” que, segundo o sociólogo Erving Goffman, nos poupam o conhecimento em detalhe de pessoas e situações, nos auxiliando a alinhar rapidamente nossa 

ação as situações e relações sociais. 

233 DAVIS, 1950.  
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 A ameaça de Lloyd em grande medida dizia sobre uma disputa de autoridade de Stars versus diretores e roteiristas que de fato emergia nos 

bastidores. Tanto que os realizadores passam a eleger atrizes de pouca expressão para ter mais controle sobre a sua atuação e evidenciando o roteiro 

_ e não mais a protagonista. Como se pode ver nas tentativas iniciais do filme “Rebecca” (1940) de Alfred Hitchcock ou em “Cidadão Kane” 

(1941) de Orson Wells. O cinema de autor passa a concorrer com cinema das atrizes, ganhando especial força a partir dos anos 50. Tendência em 

grande medida motivada por realizadores que ganham renome e margem de negocição com os estúdios, na chamdada “política dos autores”, 

sintetizada na frase: “um filme para vocês, um filme para mim”234. Fato que não acontecerá sem a resistência das atrizes.  

 A atitude combativa de Davis e de suas personagens já era esperada pelos 

espectadores. Depois de mais de vinte anos de uma carreira bem sucedida em 

Hollywood e 50 filmes realizados, todos sabiam o que esperar de Margo, em “A 

Malvada”. Filme em que a referência a si mesma é quase literal. O que tornava sua 

escolha para o papel ideal, especialmente para um suspense em que todos de antemão 

atribuiriam a culpa e malignidade ela, tornando Eve (Anne Baxter) duplamente uma 

vítima. De Margo, mas sobretudo de Bette Davis.  

 Em uma cena, essa citação literal da personagem a atriz ganha forma na 

famosa frase em que anuncia aos convidados _ e sobretudo aos espectadores _ como 

será a noite : “Apertem os cintos de segurança. Vai ser uma noite turbulenta”.  

  

                                                
234 GARSON, 2008, p. 61.  
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 O clima potencialmente explosivo da festa é também percebido pelo personagem no papel do roteirista Llody, ao dizer que a atmosfera 

estava muito macbethiana. Referindo-se à peça de Shakespeare de 1611 e indiretamente a personagem Lady Macbeth, a mulher do general Macbeth, 

que após cometer uma série de assassinatos consegue levar o marido ao trono e enlouquece em seguida. 

 A refrência da composição da personagem de Margo atravessada por Lady Mackbeth continua na presença sutil de uma imagem na casa. 

Uma cópia do quadro pintado originalmente pelo inglês Joshua Reynolds, em 1783. O retrato235 da atriz inglesa do século XVIII, Sarah Siddons 

que se consagra ao representar Lady Mackbeth no teatro, sendo considerada desde então, a Dama da Tragédia. Seu nome é emprestado para o 

prêmio fictício do teatro que Eve recebe no início da narrativa. A escultura da premiação no filme também reproduz a imagem original de Reynolds. 

Um prêmio que se torna curiosamente real dois anos depois em Chicago.  

 

Na série a seguir temos: a) cena do filme com Davis em primero plano e a reprodução do quadro ao fundo; b) a escultura do prêmio que 

Eve recebe que aparece na introdução e ao final do filme; c) o quadro de Joshua Reynolds e d) Davis sendo fotografada para a Revista Pageant sete 

anos depois do filme (1957). Foi a atriz quem escolheu a citação ao quadro de Joshua para o ensaio fotográfico.  

 

                                                
235 O retrato de Sarah Siddons, pintado por Joshua Reynolds, em 1733, encontra-se atualmente na National Gallery, Londres.  
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A imagem torna-se uma espécie da alegoria da grande atriz. A repetição sutil dela durante o filme é referencia indireta a imagem de Davis: a 

“dama do cinema”. A própria premiação ganha um sentido curioso com essa associação. Já que a escultura representa a própria Davis-Margo. O 

que Eve de fato recebe é devedor da imagem da grande atriz. Eve é uma imitação e também uma continuidade da atriz no teatro.  

Em uma cena Eve admira pelos bastidores a atuação de Margo na peça ironicamente intitulada “Envelhecendo na Madeira” (em alusão a 

qualidade das bebidas envelhecidas com o passar dos anos). A peça é também uma citação a “Jezebel” (1938), filme célebre na carreira de Davis 

que lhe rende o Oscar de Melhor Atriz. No papel da insubmissa Julie Mardsen que vive em 1852 em Nova Orleans durante a guerra civil americana 

que dividiu o sul escravista e o norte aboliscionsita. O vestido branco é similar ao que a protagonista Julie se recusa a usar em um baile.  
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Margo, ao contrário de Norma Desmond 

em “Sunset Boulevard”, não está frustrada por 

não ter mais 20 anos, mas por não poder ter 40 

nos palcos. Ela própria percebe que sua 

atuação está se tornando cada vez mais 

inadequada. O que fica evidente ao conversar 

com o roteirista e amigo Llody sobre sua 

próxima peça e personagem. 

 

 

Margo _ Como anda a nova peça. Cora, ainda está com 20 anos? 

Llody _ Mais ou menos. Não tem importância.  

Margo _ Não acha que chegou a hora disso ter importância?236  

  

                                                
236 DAVIS, 1950.  
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 No entanto, parece que os roteiristas, diretores e estúdios não deram importância a esse reclame. O cinema continuou a descartar a maioria 

de suas atrizes com a idade, renovando-as constantemente por outras. “O show tem que continuar” sugere Eve em um diálogo. A própria ponta de 

Marilyn Monroe no filme (uma atriz ainda desconhecida em 1950), no papel da Srta. Caswell, é emblemática sobre a manutenção desse caminho. 

Sobrando para Margo a abdicação _ ainda que serena _ de sua carreira em favor de uma vida como dona de casa ao lado do homem que ama.  

Decisão que volta a se repetir em um filme que Davis realiza dois anos depois, “Lágrimas Amargas” (1952), onde novamente volta a 

representar uma atriz em decadência chamada Margaret Elliot que, ao fim, “usa o direito nato, o privilégio e a glória de ser apenas uma mulher”237.  

 A narrativa que parece anunciar a defesa do retorno a docilidade feminina confinada ao espaço doméstico não é despropositado. Vale 

lembrar que as possibilidades de escolha e decisões são em grande medida dadas, limitadas e conformadas pelos arranjos sociais238. E, ao que tudo 

indica não havia uma predisposição das pessoas envolvidas na Indústria do entretenimento, da propaganda e da arte em geral de oferecer outra 

alternativa as estrelas mais velhas a não ser a de representarem a sua própria decadência e insanidade _ geradas, em grande, medida pelo próprio 

estreitamento das possibilidades configuradas para a imagem pública.  

                                                
237 DAVIS, 1952.  

238 “Quando se acentua a indeterminação e a liberdade do indivíduo, esquece-se geralmente que existem sempre simultaneamente muitos indivíduos numa dependência mútua, 

cuja a maior ou menor dependência limita o escopo de ação de cada um” (ELIAS, 2011, I.S, p. 183)  
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 Outro fator atuante dessa dinânima é motivado próprio público do cinema, que havia mudado. A nova audiência irá impulsionar a 

emergência de Stars joviais e rebeldes no final dos anos 1950. Elvis Presley, James Deam e a sexualidade de Monroe serão novas notas de 

interpretação onde a visualidade e a indiferença ao puritanismo valem mais do que uma atuação profissional.  

  

Uma indústria que passa a reproduzir um número sem fim de jovens atrizes _ que experimentam muito cedo o sucesso e a decadência. O 

próprio cinema cria curiosamente os mecanismos da derrocada do star system ao despertar o desejo nas jovens de que todas podem ser atrizes _ 

induzindo a diminuição das fãs. Ideia traduzida na bela imagem final do filme “A Malvada” quando Eve é surpreendida por uma jovem na volta 

para o quarto de hotel que se submete a ser sua secretária (assim como ela fora para Margo). Ao arrumar as roupas na mala, longe do olhar de Eve, 

a jovem coloca o casaco bordado da atriz e segura a escultura do Prêmio Sarah Siddons, tombando o corpo no gesto de agradecimento a aplausos 

imaginados em frente a um espelho _ que reflete sua imagem infinitamente. Mulheres que desejam não tanto o reconhecimento pelo talento e 

trabalho, mas pela fama e dinheiro _ que passam a ser tão fugazes quanto seu esforço para conquistá-los. 
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4.6.1 A star sexy e atrapalhada: Marylin Monroe 

 

Marilyn Monroe será uma espécie de precursora da nova fase da “sexualização da cultura”239, conseguindo introduzir o tema (ainda delicado 

nos anos 1950) através da comédia. A intenção recorrente de sua personagem de promover-se ou casar-se com um homem rico através da sedução, 

só pode ser integralmente aceita a medida que compõe sua personalidade com humor e ingenuidade.  

O seu primeiro papel de visibilidade em “A Malvada” (1950) já anuncia os rumos da “personagem” Marilyn Monroe. Uma atriz sem 

demasiado talento dramático, mas que segundo Margo (Bette Davis) “tem um ar de quem pode pôr fogo numa plantação”240. Na cena seguinte ao 

seduzir o importante produtor de teatro Max, o sarcástico jornalista DeWitt (George Sanders) diz: “Muito bem! Já posso antever o nascer de uma 

estrela”241. Mas ela não passa no teste para atuar na peça. Ao sair desapontada é consolada pelo jornalista dizendo que ainda havia a televisão _ em 

uma crítica indireta do roteirista a qualidade do novo meio que começava a concorrer e incomodar o cinema242.  

O seu primeiro papel como protagonista vem dois anos depois em “Almas Desesperadas”(1952) pela Fox. É Nell Forbes, um jovem recém 

chegada a NY de Oregon que passou por uma série de internações psiquiátricas. O tio, acessorista de um elevador de um hotel, tenta ajudá-la e a 

                                                
239 COUSINS, 2013, p. 267.  

240 DAVIS, 1950.  

241 Ibid.  

242 Nos anos 50, as vendas de televisores haviam aumentado significativamente, estima-se que 4,4 millhões de famílias americanas tinham um aparelho televisor em casa.  
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indica para ser babá de uma menina enquanto os pais saem para um evento no próprio hotel. A sós no quarto, depois de deixar a menina dormindo, 

Nell começa a mecher nos objetos da hóspede e resolve se vestir com as finas camisolas, colocar seus brincos, uma pulseira e usar seu perfume.  

Simultaneamente, um homem hospeda-se no quarto em frente. Um piloto chamado Jed Towers (Richard Widmerk) chateado com o fim 

de um relacionamento repara na mulher que dança e se arruma no quarto em frente e decide ligar para ela. Nell aceita que ela vá ao seu quarto.  

A intenção sexual do encontro é logo evidenciada. Ela pergunta: “Você veio com segundas intenções, não veio?” Rindo da pergunta Jed 

confirma: “Bem. Acho que essa era a ideia”. Ela sem recuar responde: “Tudo bem, desde que não seja grosseiro”243. Mas a relação não acontece e 

é interrompida por uma série de personagens que entram em cena, a começar 

pela menina que acorda e se assusta em vê-la vestindo as roupas e joias de sua 

mãe. Momento em que Nell resolve contar a sua verdadeira história a Jed.  

 

“Há três anos não uso brincos. Durante anos de escola eu não tive o que vestir. 

Se gostasse de algum rapaz meus pais me batiam. Quando eu saí de casa eu não chorei. 

Há um mês eu vim para cá, de Oregon. Eu andava pelas ruas olhando as vitrines das 

lojas chiques. O Eddie chama isso de ‘namoro de vitrine’. Entanto consegui esse 

trabalho e isso estava pendurado [apontando a camisola] e os brincos...Não pude 

resistir. Eu ia colocá-los de volta”244.  

 

                                                
243 MONROE, 1952. 

244 Ibid.  
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 A repressão sexual dos pais associada a sua impossibilidade de acesso ao consumo misturam-se como causas de seu desequilíbrio _ tido 

pelos familiares como uma doença psicológica, especialmente agravada após a morte de seu noivo, um piloto assim como Jed. Ela rapidamente 

credita a ele a chance de se relacionar novamente com um homem, misturando a sua personalidade ao do noivo morto.  

Nell é também uma jovem que quer encontrar uma maneira rápida de conseguir o que desejava. Nem que para isso tivesse de experimentar 

uma sensação momentânea, usando objetos de outra pessoa. A repressão ao seu comportamento desviante, é tida como uma recalcamento dos seus 

desejos. Ideia que se confirma na cena em que seu tio pede para tirar as roupas, as joias, o perfumes e o batom da hóspede. Ele limpa os lábios com 

rispidez, o que desencadeia a sua revolta: “Parem todos vocês”. O tio responde dizendo que ela ainda não está curada e ela reage: “Você é igual 

aos meus pais. Quer me ver internada novamente. Você acha que é pecado estar com um homem, até no cinema”245. Sua revolta tem assim um alvo 

mais amplo e indefinido. Ainda que ela culpe a família, os pais e agora o seu tio, o que está em questão são os impedimentos da vivência da 

sexualidade e do consumo. Temas caros aos jovens dos anos 1960. 

                                                
245 Monroe, 1952.  
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 Um ano depois faz “Niagara” (1953), que irá consagrá-la como Star. O filme noir ambientado nas Cataratas do Niágara conta a história de 

Rose Loomis, uma mulher casada que trai o marido e planeja junto ao amante o seu assassinato. Os críticos destacam mais do que sua atuação o 

seu sex-appeal beneficiado pelas cores que dão a ver seus cabelos platinados e batons vermelhos _ retrato eternizado nas imagens de Andy 

Warhol246. O filme consagra também o vestido cor-de-rosa usado em uma baile informal em uma das cenas. Cor que será repetida em vários filmes 

posteriores, como no número musical memorável cantando “Diamonds are Girls Best Friends” em “Os homens preferem as loiras” (1953). Em que 

cita a roupa usada por Rita Hayworth em “Gilda”, um vestido tomara que caia, com um laço e luvas _ atualizando uma das cenas mais sensuais da 

História do cinema. O vestido refeito em rosa e com um exagerando laço será o primerio de uma sériexvi célebre de figurinos criados pelo estilista 

William Traville para a atriz.  

                                                
246 Exposição “15 Minutes Eternal: Andy Warhol”, no ArtScience Museum em Singapura, visitada em mai. 2012 _ maior coleção do artista já reunida.  
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“Os homens preferem as louras” será um grande sucesso definindo, desde então, um lugar para ela na atuação: as comédias românticas 

coloridas. Papel relativamente novo para uma Star. Antes dela apenas a brasileira Carmen Miranda nos anos 40 havia se beneficiado desses 

elementos: as cores, os musicais e atuação cômica. No entanto, Marilyn traz um sensualidade pronunciada associada a uma ingenuidade que cativa 

o público. 

Em 1953 já era considerada a atriz mais popular pelo prêmio promovido pela revista Photoplay. Ano em que também estampa as capas da 

primeira Revista Playboy criada por Hugh Hefner com fotos que havia feito antes da fama, em 1949, para Tom Kelly em troca de 50 dólares. O 

que poderia ter sido um grande escândalo foi capitalizado a seu favor pelo departmaneto de publicidade da Fox. Ela decide assumir que havia 

pousado porque passava por dificulades e resolve contar sua história pessoal _ fato que comoveu o público. No período é capa de uma série de 

revistas que narram a trajetória da menina que cresceu sem saber ao certo quem era seu pai. A mãe sofria mentalmente sendo criada em vários lares 

adotivos, passando da casa de 

desconhecidos para a de parentes, 

orfanatos e uma amiga de sua mãe. Sofreu 

abusos sexuais do marido da amiga de sua 

mãe e do filho de sua tia avó. Casou-se 

com apenas 16 anos com um vizinho 

James Dougherty para não ter de voltar 

para um orfanato. 

Ao lado de uma foto da 

reportagem da Life a legenda com o 

depoimento: “Eu pareço feliz? Você quer 
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que eu seja? Bom, porque na minha infância ninguém queria. Eu era uma garota solitária com um sonho que despertou e agora estou o tornando 

realidade. Eu sou Marilyn Monroe. Leia a minha história de Cinderela“247.  

 Ainda em 1953 estreia ao lado de Betty Grable e Lauren Bacall uma nova comédia romântica “Como agarrar um milionário” que consolida 

a sua nova personalidade e atuação cômica e sexy. No filme as três belas jovens que são 

modelos de pouca fama alugam um apartamento em Manhattan para atrair um homem 

rico e casar-se. Uma espécie de narrativa precursora do Sex and the City _ especialmente 

por reunir um grupo de mulheres em um grande centro urbano. No papel de Pola 

Debevoise, Monroe faz o papel de uma mulher que enxerga mal e que se recusa a usar 

óculos com receio de não parecer atraente. Fato que a faz protagonizar cenas 

engraçadas, trombando em portas e tropeçando durante desfiles.  

A imagem de uma mulher que tinha todos os atributos físicos de uma grande 

estrela, mas que era atrapalhada, parecia ser uma combinação que humanizava a sua 

personagem. Falível e ingênua a mulher fatal torna-se gradativamente acessível. 

Em “O Pecado Mora ao lado” (1955), a bela vizinha aceita todos os convites do 

homem que se diz feio, pobre e mal sucedido, o editor de livros de bolso, Richard 

Sherman (o comediante Tom Ewell) . Durante as férias de verão da mulher e do filho, 

                                                
247 Revista Life, abr. 1952.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinderela
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ele sente-se atraído pela nova e sedutora vizinha do andar acima. Protagonizando em sua imaginação um caso que, de fato, não acontece.  

Em seu primeiro drink na casa do vizinho, ela menciona que pousou para uma revista _ citando a sua polêmica e real aparição na Revista 

Playboy. A citação direta a atriz acontece também em outro momento quando diz a um conhecido que chega de surpresa em sua casa que poderá 

explicar a presença da loira que “talvez seja Marilyn Monroe”248. Explorando, dessa forma, a fusão entre a personagem na tela e fora dela.  

Sua fértil imaginação de Richard o faz pensar que sua esposa também o traía durante a viagem ao campo. Momento que decide vingar-se e 

convida a vizinha para uma sessão de cinema. Ela prontamente aceita mais um convite dele. Na saída protagoniza a cena memorável usando mais 

um vestido criado pelo estilista William Traville. Sobre o duto de ventilação do metrô ela deixa subir seu vestido branco plissado. O faz no entanto, 

com ingenuidade, como uma criança que se diverte, sem perceber os efeitos causados sobre os homens a sua volta.  

 

                                                
248 Monroe, 1955.  
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Um imagem que cita uma visualidade feminina familiar no Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial, as famosas Pin-Ups. Símbolo da 

arte gráfica nos anos dourados elas também são chamadas de garotas de calendário (garotas feitas para pendurar na parede) ou “cheesecake” (bolo 

de queijo). Mulheres sensuais que revelam partes do corpo por meio de um gesto desastroso. Em geral tem suas as saias levantadas pelo vento _ 

como na cena de Monroe. Numa combinação entre sensualidade, surpresa e ingenuidade. O que nas imagens se traduz na repetição da fórmula do 
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olhar direcionado para o espectador, de como de quem é flagrada; a boca na forma de biquinho, indicando sua vergonha e não intencionalidade ao 

deixar partes do corpo a mostra. Como podemos observar na série de pin-ups do célebre do desenhista americano Gil Elvgren249.  

 Marilyn começa sua carreira como uma Pin-up, uma espécia de aspirante a Star250. Marilyn por sua vez faz uma carreira bem sucedida, 

conseguindo passar de pin-up à Star. No entanto, ao contrário da maioria das demais não tenta obscurecer ou negar sua fase pin-up. Ela, fez uso de 

sua sensualidade e de seu corpo a seu favor e simultaneamente 

conquista o direito a uma face reconhecível criando um híbrido de 

Pin-Up e Star. Corpo e rosto. Curiosamente duas imagens de Marilyn 

entram para a memória social: a cena do vestido branco voando do 

filme “O pecado Mora ao Lado” e seu rosto imortalizado por Andy 

Warhol251 em 1962 a partir das cenas do filme “Niágara”.  

Em 1959 protagoniza uma de suas mais bem avaliadas 

comédia: “Quanto mais quente melhor”. Dividindo o protagonismo com dois atores e comediantes consagrados que se travestem de mulher para 

escapar da máfia americana, Tony Curtis (no papel de Joe/ Josephine) e Jack Lemmon (Jerry/ Daphine). Dirigido por Billy Wilder o filme era 

                                                
249 MARTIGNETTE; MEISEL, 2008.  

250 “A Pin-up é pública como a estrela. Mas é desconhecida. Não posui identidade” MORIN, 1989, p. 37.  

251 Exposição “15 Minutes Eternal: Andy Warhol”, no museu ArtScience Museu em Singapura, visitada em maio. 2012 _ maior coleção do artista já reunida.  
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considerado arriscado por tratar um dos mais violentos massacres da história da máfia americana conhecido como “Massacre São Valentin” de 

1929. Além do mais o filme “combinava piadas sobre os travestis com cenas de massacre em massa”252.  

 No filme ela faz o papel de Sugar Kane uma cantora de uma banda composta apenas por mulheres. Momento em que se aproxima de 

Joe/Josephine (Tony Curtis) que se traveste como uma instrumentista. Repreendendo-a ele a pergunta: “_ qual é o seu problema?” E ela responde: 

“não sou muito esperta, acho”253 como quem cita indiretamente da personagem “loira e burra”com que ficou celebrizada. Assumindo a personagem.  

  

  

                                                
252 KEMP, 2011, p. 228.  

253 MONROE, 1959.  
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4.6.2 Uma mulher distinguida e com uma causa: Elizabeth Taylor  

 

No decorrer dos anos 1950 e mesmo no princípo dos 1960 as personagens livres, rebeldes e sexualizadas como Marilyn Monroe não reinarão 

a sós. Elizabeth Taylor e a sua personagem será um contraponto para perceber a sobrevivência do que se pode chamar de “tradições da primeira 

modernidade”, especialmente do amor romântico, independente da classe social.  

Em geral ela faz o papel de uma menina de família, rica e mimada que se apaixona por um jovem mais pobre do que ela. Uma adolescente 

que manipula a família e consegue a aprovação dos pais para a relação. O que acontece em “O príncipe encantado” de 1948 e também no clássico 

“Um Lugar ao Sol”, de 1951. 

Na comédia musical “O príncipe encantado” (1948) ela é a jovem Carol Pringle. Uma 

adolescente filha de um empresário que vive em uma mansão em Santa Bárbara junto com o irmão. 

Uma menina bela e precoce que manipula com frieza todos à volta, mesmo aos adultos. Disputa 

com a melhor amiga, Judy Foster (Jane Powell), a atenção de um jovem recém-chegado que auxilia 

o tio na lanchonete como garçom, no papel de Stephen Andrews (Robert Stack).  

A despeito de ser considerada “mimada e egoísta”, Stephen se diz apaixonado por ela. 

Características que definem sua sobrepersonalidade, sem torná-la, entretanto, uma vilã.  
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Com 19 anos protagoniza um drama premiado, “Um Lugar ao Sol” (1951/Paramount). Adaptado do romance de Theodore Dreiser intitulado 

“Uma tragédia Americana”, o filme narra a história de um jovem pobre, George Eastman (Montgomery Clift), que vai para a cidade trabalhar na 

fábrica de maiôs de um tio rico, em busca de progredir financeiramente. Começa em um serviço menor, recolhendo caixas, quando conhece uma 

funcionária, Alice Tripp (Shelley Winters), e começam uma relação. O tio resolve ascendê-lo de posto, fato que coincide com a aproximação da 

socialite Angela Vickers, menina que admirava até então pelas colunas sociais e por encontros esporádicos _ como na cena de abertura onde ele 

pede carona e ela passa em seu conversível sem notá-lo. O encontro dos dois se dá em uma festa a convite do tio, e eles rapidamente se aproximam. 

Ela o convida para novos eventos e o introduz no grupo social _ que até então o ignorava. No entanto, “o sonho americano” é ameaçado pela ex-

namorada, que está grávida e exige o casamento, sob pena de delatá-lo.  

 

 

Em 1956 protagoniza a primeira grande produção: “No Caminho dos Elefantes” (Paramount). O filme introduzirá importantes elementos à 

personagem que se tornaram constantes em sua filmografia posterior, especialmente: o exotismo, o choque cultural, a defesa de uma causa e a 
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capacidade de mudar o ambiente e não se adaptar a ele. Na narrativa ela é Ruth Lakin, uma jovem de classe média que vive com sua mãe e trabalha 

em uma livraria na Inglaterra _ local de nascimento da atriz.  

Na primeira cena uma cliente faz um curioso comentário sobre o desfecho das narrativas dos romances dizendo a Ruth: “Sei que está com 

pressa para fechar. Mas não posso levar um com final infeliz. Não acho que deveriam escrever finais infelizes... Depois de tudo o que passamos 

com ataques aéreos e coisas assim. Deixe-me ver. Só uma olhadinha rápida [precipitando-se para o final do livro]. Eu sabia: ela morre. Tome 

querida, por mais que eu goste, não poderia”254. Indicando que o happy end nas narrativas era também demanda do público no pós-Guerra.  

Esse será um filme de final surpreendente, exatamente porque ela continua com o marido, contrariando a expectativa que fuja com outro. 

Taylor conseguirá ser “diferente” exatamente por manter certas tradições. No filme ela se casa com um rico empresário de plantações de chá no 

Ceilão (Sri Lanka). Mas não sabe disso até mudar-se, indicando que não se casou por dinheiro.  

A viagem de avião marca a mudança de ambiente e o início do choque cultural. A princípio parece fazer uma mudança positiva, transitando 

de uma menina de classe média para uma jovem rica com acesso a vestidos caros, empregados e luxos. A mansão torna-se, no entanto, um lugar 

solitário. Longe da proteção da família, a sós grande parte do tempo em razão do trabalho do marido e sob a vigília e o comando da casa realizados 

por um funcionário Appuhamy (Abraham Sofaer) ela tem de aprender a se impôr para não ter de adaptar-se ao ambiente e aos hábitos do local. 

                                                
254 TAYLOR, 1954.  
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A casa, chamada de bangalô, é na realidade uma mansão exótica, contruída no meio da selva. Realizada pelo falecido pai de John, a 

construção foi feita no meio de um caminho que serviu durante anos de passagem para os elefantes para terem acesso a água. Seu pai, contrariando 

os animais, faz um enorme muro e constrói a casa, matando para isso uma aliá. Para vingar-se o macho continua a tentar derrubar constantemente 

o muro com a manada. O marido de Ruth, John Wiley (Peter Finch) é uma espécie de guardião da vontade do pai e ex-governador, enterrado em 

seu jardim e cultuado pelas pessoas da região. 

Uma série de rituais e festas são feitas em homenagem a memória do pai e quase todos os finais de semana John recebe os antigos amigos 

para beberem e se divertirem na casa. Sem esposas, o ambiente das reuniões agrava a sensação de isolamento de Ruth. Para recompensá-la o marido 

faz espetáculos de dança local para a sua distração e a presenteia com joias com temas locais. Cenas que compõem o exostismo visual _ citadas 

posteriormente no filme “Cleópatra” (1963). 
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No entanto, Ruth não se deslumbra com a vida luxuosa e o exotismo. Compreendendo o direito dos elefantes, Ruth passa a tentar entender 

porque todos seguiam acriticamente as ordens de seu falecido sogro, opondo-se gradualmente ao marido. Postura que a aproxima do funcionário 

Dick (Dana Andrews).  

Fazendo o papel de uma mulher com ideias próprias que não aceita ordens do marido, ela ensaia uma fuga frustrada do Ceilão com Dick. 

Plano interrompido por um surto de cólera e o fechamento dos acessos para uma quarentena. Período em que retorna a casa e ajuda o marido a 

atender as pessoas locais. A dedicação dele a sensibiliza. Reaproximando-os.  

Por fim, com a casa desprotegida, os elefantes encontram a oportunidade para a invasão. As cenas dos violentos elefantes derrubando os 

muros da mansão e invadindo a casa é um dos momentos mais dramáticos do filme, quando John chega para salvar Ruth que estava dentro da casa. 

Momento em que John se sente livre da obrigação de dar continuidade aos desejos de seu pai e se reconcilia com Ruth, propondo um recomeço 

com a cosntrução de uma casa em outro lugar.  
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 Outra grande produção realizada dois anos depois. “Assim caminha a Humanidade”, em 1956, cita os desafios e mudanças da personagem 

de Taylor protagonizada por Ruth em “No caminho dos elefantes”. Novamente temos: a transição da personagem Leslie para um um lugar 

desconhecido e longe de sua família, o choque cultural , a capacidade de mudar o ambiente e não se adaptar a ele e a defesa de uma causa, agora a 

dos mexicanos que vivem no Texas.  

A mudança de uma cidade do leste dos EUA para o Texas também acontece em razão de seu casamento. Conhece seu futuro marido na 

casa de seu pai. O jovem texano Jordan Benedict (Rock Hudson) vai até lá comprar um cavalo premiado que pertence a Leslie (Elizabeth Taylor). 

Momento em que percebe o forte caráter da jovem. Na cena em que tomam o café da manhã em uma mesa posta com refinamento, servido em 

objetos de prata por um mordomo de uniforme, eles protagonizam a sua primeira discussão. Ela questiona que o Texas foi tomado dos mexicanos 

indevidamente pelos Estados Unidos, retirando deles o seu direito a terra. O pai a repreende para que não fale assim com um “texano”. Ela insiste 
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no assunto, afirmando que havia lido em um livro de História durante a madrugada que confirmava o que estava dizendo. A discussão, no entanto, 

não impede que ele se sinta atraído por ela.  

 

 

Leslie apesar de jovem demonstra-se novamente precoce e determinada, como as suas personagens ateriores. Ela apaixona-se e decide se 

casar com ele, conduzindo a aproximação. Em apenas dois dias se casam e ela decide deixar a família para seguir com o marido para o Texas. A 

viagem de trem, com o cavalo a bordo, marca a passagem dos espaços e também do seu modo de vida. Ao contrário do que se passa em “Nos 

Caminhos dos Elefantes” a transição no filme parece a princípio ser negativa. 

 O que fica evidente na cena em que chegam ao Texas. Ele abre a janela do trem e a vista não é nada animadora: um deserto de terra. Ao 

descer são recebidos por um funcionário mexicano, que é mal tratado pelo marido. Ela ao contrário é gentil, pergunta seu nome e agradece as flores 

que ele a entrega como sinal de boas vindas. 

 O marido, depois a repreende, dizendo: 
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Jordan _ Não os trate assim! 

Leslie _ Eu os tratei como? 

Jordan _ Você os mima. É uma texana agora. 

Leslie _ Isso é um estado de espírito. Ainda sou eu mesma 

Jordan _ É minha esposa agora querida. Uma Benedict. 

Leslie _ Continuo tendo opinião própria. Só estava sendo gentil255.  

O choque cultural continua, especialmente demarcado em seu primeiro dia na nova casa em companhia da solteira e severa cunhada, Luz. 

Ao acordar percebe já não ter a companhia 

do marido, Jordan (citando a primeira 

manhã de Ruth em “O Caminho dos 

Elefantes” que também acorda sem o 

marido ao lado). Ela toma café sozinha em 

companhia da cunhada hostil. Apesar de 

ser uma bela casa, os hábitos são distintos 

dos da casa de seus pais. Sem a mesa posta 

e os ingredientes aparentemente grotescos 

a cena realiza um contraste com a vida que tinha. No entanto, ela não se intimida e resolve demonstrar a irmã não ser uma mulher frágil como ela 

insinua. Na manhã seguinte Leslie acorda mais cedo do que todos na casa e conduz a preparação da mesa. A irmã ao ver a mesa posta de uma 

                                                
255 TAYLOR, 1956. 
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maneira refinada fica em silêncio, enquanto ela diz: “_ Preciso eslarescer uma coisa Luz. Não quero tomar o ser lugar, mas não posso deixar que 

tome o meu. Não serei uma hóspede na casa do meu marido”256. Após o café sai galopando o seu cavalo bravio em companhia do marido, 

determinada a se adaptar ao ambiente rural e aparentemente hostil.  

Mas seus desafios não se restringem à cunhada. Durante uma reunião de conhecidos em sua casa, o grupo de homens falando de política e 

negócios e mulheres bordando no outro canto da sala, motiva mais uma de suas contrariedades. Ao aproximar-se dos homens eles silenciam e o 

marido a alerta:  

Jordan _ É assunto de homem. 

Leslie _ Assunto de homem? Deus, misericórdia. Preparem o tear meninas logo eu me junto a vocês, [irônica].  

Juíz _ Ora Leslie. Não esquente sua linda cabeça com política.  

Leslie _ Quer dizer, minha linda cabeça vazia não é juíz (...) Se me permite dizer, vocês ainda estão na Idade da Pedra. Deviam vestir peles 

e carregar clavas257.  

  

Leslie irá defender e impor um novo lugar para a mulher com sua postura, sem que tenha que se masculinizar para tanto _ o que sua cunhada 

Luz de certa forma fez. Ela demonstrará que a beleza não está ligada a fragilidade e que pode ser uma pessoa com ideias sobre política e negócios. 

Mesmo a morte da cunhada Luz é simbólica nesse sentido. Desafiando Leslie, a cunhada monta em seu cavalo bravio arvorando-se saber montar 

                                                
256 TAYLOR, 1956.  

257 Ibid.  
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qualquer cavalo. No entanto, sofre um acidente e morre. Demarcando que Leslie com sua beleza podia ser ainda mais forte do que a mulher mais 

temida do Texas.  

A postura de Leslie a levará a uma série de discussões com o marido, que representa um típico “texano”. O que não os impede de estabelecer 

uma relação amorosa bem-sucedida. Com o nascimento do casal de filhos, ela os incentiva a ingressar na universidade e parece oferecer um 

exemplo de igualdade entre pessoas, independente da nacionalidade. O filho envolve-se, casa-se e tem também um filho com uma mexicana. O 

pai, a princípio preconceituoso, aos poucos se torna sensível ao tema, defendendo a nora e o neto de constrangimentos frequentes. Comportamento 

em grande medida motivado por Leslie _ que consegue gradualmente realizar uma mudança de mentalidade do lugar. 

A personagem de Taylor irá assim representar e canalizar dois importantes movimentos modernizantes em curso na sociedade. O feminismo 

e a defesa da igualdade étnico-racial. Oferecendo, entretanto, uma nota diferente ao engajamento. Sem cortar os cabelos, mantendo uma postura 

feminina, revela o quanto a modernização não necessariamente passaria por uma radicalizaçao do comportamento e da visualidade. Em um misto 

de continuidade e ruptura, compõe sua “rebeldia” e “sobrepersonalidade” por meio da defesa de uma causa socialmente justa; o direito a igualdade: 

entre raças e entre homens e mulheres _ o que a alinhava simultaneamente em certos princípios democráticos ainda conflitantes.  

O filme denunciava o quanto essa “‘sociedade afluente’, dotada de infinitas possibilidades de ascensão econômica escondia, contudo, a 

existência de milhões de norte-americanos pobres”. Não só tratando da relação preconceituosa com etnias, mas também como “a questão racial 

permanecia insolúvel e o exemplo desta situação era a segregação mantida nas escolas, a qual não seria abolida de forma tranquila e pacífica, 

explodindo em violentos conflitos raciais”258. Lutas por reconhecimento que conduzem a sociedade a uma tendência humanizatória, nos termos do 

                                                
258 ARRUDA, 2005, p. 98.  
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sociólogo Norbert Elias. Um nível eficazxvii de integração social como unidade de pacificação, proteção da integridade física e garantia de margem 

maior de escolhas individuais. O próprio filme é indício dessa vontade de problematizar as desigualdades sociais.  

Os papéis de Taylor, especialmente o de uma mulher que consegue se impor por sua determinação e beleza, combinados a grandes produções 

serão cruciais para a eleição da atriz para protagonizar uma mulher lendária “Cleópatra” (1963/Fox). No filme de 1963 estrela a produção mais 

ousada e mais cara realizada até então. Uma narrativa que conta supostamente a história da rainha egípcia destacando o seu desejo de unificar 

nações em prol de uma pacificação duradoura. Uma nova “Alexandria”, como o fez um dia Alexandre, o Grande. Para tanto, aproxima-se do líder 

romano Júlio César (Rex Harrison) , que é alertado por um reatório de seus generais sobre ela, descrevendo-a:  

Descendência Macedonia, na verdade nenhum sangue egípcio. Conhecida por ser extremamente inteligente e sagaz. A rainha é muito instruída em 

Letras, em Ciências e Matemática. Ela fala sete línguas fluentemente. Se não fosse uma mulher seria considerada uma intelectual. (...) Sabe-se que 

para conseguir o que quer ela usa tortura, veneno, e seus próprios talentos sexuais _ que dizem serem consideráveis. Seus amantes, pelo que dizem, 

são listados por números e não por nomes. Dizem que ela escolhe o homem, ao invés de ser escolhida à moda feminina”259.  

  

Nenhum outro filme explorou mais a sensualidade de Elizabeth Taylor do que esse. Aparece em nus parciais, decotes e transparências. Um 

imaginário em grande medida devedor da atuação da atriz Theda Bara no papel, em 1917. Desde então a imagem de Cleópatra foi associada a 

uma mulher fatal, que toma banhos coletivos, veste-se com roupas provocantes, se maqueia e se enfeita com joias e luxo. Citando mais um 

imaginário composto pelo cinema do que propriamente baseando-se na biografia da rainha do egito _ da qual se sabe muito pouco.  

                                                
259 TAYLOR, 1963.  
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O filme cita igualmente a filmografia de Taylor. A famosa cena da entrada em Roma ou mesmo a recepção que concede a Marco Antonio 

(Richard Burton) em seu barco são em grande medida inspiradas no exotismo e mesmo na posição dos atores, dos enquadramentos de câmara e 

dos números de dança locais do filme “No Caminho dos Elefentes”, 1954 promovidos por seu marido, John Wiley (Peter Finch). O ator foi inclusive 

solicitado para fazer Júlio César em Cleópatra, deixando o papel para Rex Harrison. Outro indício dessa contaminação é a apresentação de danças 

e trajes indianos e africanos nas cenas para o Egito _ elementos estranhos a sua estética.  
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 No filme, Cleópatra é sobretudo uma mulher que sabe usar os efeitos espetaculares das imagens a seu favor, explorando recursos quase 

carnavalescos para anteceder sua entrada _ o que criava em torno dela uma aura de mistério e poder. Em uma fala de César ele confirma: “Você 

sabe misturar política e paixão. Onde começa uma termina a outra”. E ela responde sagazmente: “Isso não começou nem vai terminar comigo”. 

Sugerindo que a mistura desses elementos é uma arte conhecida pelas mulheres. 

A seguir cenas de sua entrada espetacular em Roma.  
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4.6.3 Audrey Hepburn: elegância dissimulada 

 

 _ Ela é, ou não é?  

 _ É ou não é o quê?  

 _ Uma impostora?!260 

O diálogo extraído de um de seus mais consagrados filmes, “A Bonequinha de 

Luxo” (1961) irá sintetizar a personagem da belga Audrey Hepburn em sua filmografia. 

Uma mulher elegante que em realidade dissimula uma classe da qual não pertence. 

Demonstrando que com a transformação visual a mulher pode ascender socialmente. A 

questão da aprendizagem da fala formal e correta será também uma questão recorente de suas personagens, especialmente com Eliza Doolittle em 

My Fair Lady(1963) e Holly Golightly em Bonequinha de Luxo (1961).  

No entanto, o primeiro filme, que a consagra em Hollywood com o Oscar de melhor atriz, Hepburn faz o papel de uma princesa, em “A 

princesa e o Plebeu” (1953/Paramount). Invertendo a polaridade das personagens que fará posteriormente. A princesa Ann finge ser uma mulher 

comum, escapando de suas obrigações por um dia. Momento que conhece e se apaixona pelo jornalista Joe Bradley (Gregory Peck). Encontram-

se nas ruas de Roma, enquanto Ann dormia no banco da praça. Ela acorda aparentando estar bêbada e recita um poema: 

 

                                                
260 HEPBURN, 1961.  
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 Ann_ Mesmo morto e enterrado ao ouvir sua voz debaixo da terra meu coração de pó ainda se alegra. 

Joe _ Quem diria...Você é instruída, bem vestida e está dormindo no meio da rua. Gostaria de dar alguma explicação?261 

 

 Ela não conta quem é e segue aproveitando seu dia de liberdade. A começar por um ato que demarca uma mudança de atitude. Corta os 

cabelos bem curtos. Fato que se repete em mais de um filme _ definindo sua personagem por meio do gesto e da imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

A tosquia dos cabelos femininos tem origens remotas e funcionavam como um sinal estigmatização das mulheres transgressivas. As 

acusadas de feitiçaria tinham seus cabelos cortados antes da prisão e execução. Durante a Segunda Guerra, torna-se na França uma prática para 

                                                
261 HEPBURN, 1953.  
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identificar as mulheres suspeitas de “colaboração horizontal”262. A importancia dada socialmente aos cabelos femininos como elemento definidor 

de sua feminilidade ganha um sentido novo a partir dos anos 20 pela mão das mulheres. Reivindicando a liberação dos corpos, sabiam que não 

haveria nada mais transgressivo do que optar, por livre escolha, por cortar os cabelos. Invertendo simbolicamente o sentido da punição. A música 

do cantor Alexandre Dréan, nos anos 30, celebra o novo sentido dessa moda: “Ela mandou cortar seus cabelos/ Gentil/ Ele cortou seus cabelos/ 

Dizendo/ Assim vai ficar muito melhor/ Pois as mulheres são como os homens/ Para seguir a moda/ Cômoda/ Todas elas cortam seus cabelos”263. 

Essa “nova mulher da Belle Époque” experimenta o prazer de “travestir-se num sexo indefinido” nas palavras da escritora francesa Sidonie 

Gabrielle Colette. Uma moda que acelera-se durante a guerra. “Para as comodidades do trabalho, enfermeiras, motoristas de ambulâncias, 

condutoras de bonde, operárias das fábricas de munição, presentes em tantos cartões postais, se modernizam” 264.  

Depois da guerra a moda segue seu curso embalada pelo amadurecimento do feminismo, combinando-se e legitimimando-se com a moda. 

As Revistas “Vogue” e “Minerva”, aderem ao novo visual, assim como algumas célebres costureiras, como Coco Chanel. Um movimento 

“particularmente intenso nos Estados Unidos. A rejeição ao trabalho doméstico ou o direito de dividí-lo com o homem, a busca de igualdade no 

mercado de trabalho, foram suas palavras de ordem”265, potencializadas por uma forma eficaz de controle do corpo e da maternidade: a invenção 

da pílula anticoncepcional. Mulheres agora legitimadas por intelectuais que alimentam o debate no plano das ideias com obras que definem um 

                                                
262 PERROT, 2007, p. 61.  

263 Ibid, p. 60.  

264 Ibid, p. 59.  

265 ARRUDA, 2005, p. 101.  
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marco teórico do feminismo, “O Segundo Sexo” (1949) de Simone Beauvoir e “A mística Feminia” (1963) de Betty Friedman. No Cinema, do 

anos 50 e 60, por sua vez, será Audrey Hepburn a Star que consagra visualmente o corte a “la garçonne”.  

O gesto é repetido em outro filme, “Sabrina” em 1954. Nele é a filha do motorista que trabalha para uma rica família americana os Larrabe. 

Vive com o pai na mansão e o ajuda lavando os carros. Pela árvore observa as festas luxuosas da família _ percebendo que não pertence aquele 

ambiente. Na mansão moram os pais e dois filhos: o mais velho Linus (Humphrey Bogart) e o mais novo, o playboy David Larrabe (William 

Holden) _ por quem Sabrina é apaixonada. Ela, no entanto, nunca foi notada por David _ ocupado em seduzir moças da alta sociedade.  

Representada como uma moça sonhadora e de sentimentos sinceros, Sabrina é constantemente aconselhada pelo pai: “Não tente alcançar a 

Lua, criança”266. Para afastá-la ele resolve pagar um curso de culinária em Paris, para ser cozinheira como foi a sua mãe. Sabrina se muda durante 

dois anos para a capital luz _ onde ocorre sua mudança visual. Conhece no curso o barão Saint Fontanel, que se torna amigo e conselheiro da 

jovem, sugerindo que comece pelos cabelos: “Você parece um cavalo”, diz ele referindo-se ao seu constante rabo de cavalo. Seguindo seu conselho 

ela corta o cabelo bem curto. A repetição do estilo em suas personagens cria um corte associado a ela, que será imitado nas ruas, como declarou a 

diretora da Givenchy na época Dreda Mele: “nas ruas todo mundo copiava o cabelo da Audrey”. Mas não só sua visualidade parace atrair o público 

como também sua personalidade, ela continua “o modo como ela se movimentava, como falava. Ela foi copiada sem parar durante os dez anos 

seguintes”267.  

Na narrativa Sabrina resolve voltar para casa e escreve ao pai avisando:  

 

                                                
266 HEPBURN; WILDER, 1954.  

267 REED, 2013, vol. 1, p. 50. 
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Querido pai,  

Devo me formar semana que vem. Quero agradecer por esses dois anos, os mais maravilhosos de minha vida. [Levanta-se, abre a 

janela para escutar a música entrar, de onde se avista a igreja de Montmartre e continua escrevendo]. Já está tarde e tem alguém na rua 

tocando ‘La vie en rose’. É o modo francês de dizer estou olhando para o mundo através de lentes cor-de-rosa. Resume tudo o que 

sinto. Aprendi tantas coisas pai. Não só como fazer vichyssoise ou miolo de bezerro ao vinagre, mas uma receita muito mais 
importante: aprendi a viver...a estar no mundo e ser do mundo...não só ficar de lado e assistir. E nunca, nunca mais vou fugir da vida, 

nem do amor. Não precisa me pegar no aeroporto. Vou pegar um trem para Long Island e poderá me encontrar às 16:15h. Se tiver 

alguma dificuladade em reconhecer sua filha serei a mulher mais sofisticada da estação Glen Cove268.  

   

 

Ela fica supostamente irreconhecível. Especialmente pelo uso dos figurinos realizados pelo estilista francês Hubert de Givenchy e pela 

lendária figurinista da Paramount Edith Head _ marcando a parceira deles desde então. Será também o marco da criação de um novo estilo, mesmo 

para Hollywood. Na ocasião o diretor e produtor Billy Wilder disse: “essa garota sozinha, consegue fazer dos seios fartos uma coisa 
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ultrapassada”269. Opinião que parecia se irradiar nas revista femininas. Uma reportagem na Silver Screen sobre ela avalia: “ela está mudando a 

estética das garotas de Hollywood. Daquelas com seios fartos e suéters recheados com mais curvas que a Ferrovia Central de Nova York para as 

esbeltas com guarda-chuva”270. Uma mudança visual gradualmente associada a uma estética tipicamente francesa.  

 Filha única do banqueiro britânico-irlandês Joseph Ruston e de uma baronesa holandesa descendente de reis ingleses e franceses, Ella van 

Heemstra, a jovem Audrey Kathleen Ruston passa por dificulades financeiras após a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Holanda pelos 

alemães. Experimentando condições financeiras e status sociais extremos _ como acontece com suas personagens. Muda-se para a Inglaterra após 

o fim da Guerra, quando ingressa na escola de dança Marie Lambert. 

 Desestimulada a seguir a carreira pela professora por ser muito alta, ela investe na carreira de modelo fotográfico para ajudar a família. 

Em 1952 conhece a escritora e romancista francesa Sidionie Gabrielle Colette271, que lhe sugere fazer um teste para peças e filmes, motivando sua 

entrada e rápido sucesso no mundo do cinema.  

Em 1957, ela novamente protagoniza um filme em que sua mudança visual e comportamental é gestada em Paris _ apontando uma nova 

referência estética para as mulheres ocidentais. Ao lado de Fred Astaire estrela “Cinderela em Paris” (Funny Face). O nome dado ao filme no Brasil 

é curioso, pois se refere ao famoso mito medieval que foi perpetuado em uma narrativa europeia moderna e posteriormente pela Disney. Mantinha-

se na história a ideia de uma heroína reconhecível por suas provações; o contato com o mundo dos mortos através de um “ajudante mágico” (ou 

                                                
269 REED, 2013, vol. 1, p. 50.  

270 Ibid, vol. 2, p. 18.  

271 “A mulher que se acha inteligente reclama igualdade de direitos com os homens. Mas a mulher que é realmente inteligente não o faz” (COLETTE, 1953).  
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uso de ossos) e a superação de proibições e impedimentos através do recebimento de dons _ no caso roupas novas. Uma fábula que tem uma 

impressionante circulação, como demonstra o historiador Carlos Ginzburg, compreendendo grande parte da Europa, da Ásia, da América 

setentrional a África equatorial: “Na versão europeia mais remota, Cinderela, a enteada maltrarada não pode ir ao baile porque a madrasta impediu 

(proibição); recebe o vestido, os sapatos e etc. (doação dos instrumentos mágicos pelo ajudante); dirige-se ao palácio (superação da proibição); 

foge perdendo o sapato, que depois consegue, a pedido do príncipe, calçar (tarefa que conduz ao reconhecimento da heroína)”272. Um mito que 

tanto irá caracterizar a personagem de Hepburn em sua filmografia.  

 Nesta a Cinderela é contextualizada na transição dos anos 1950 para os 1960. Jo Stockton é uma vendedora de livros em Greenwich Village, 

um reduto dos jovens intelectuais de NY, conhecidos como “beatnik”. Um movimento que acontecia também na Europa e provinha da cultura 

jovem das classes trabalhadoras e médias que “se rebelavam contra o sistema estabelecido e os pais. Eles agravaram o conflito de gerações, 

questionando não só sua própria educação como também a autoridade do governo e a corrida armamentista”273.  

Visualmente distinguiam-se pelo uso de roupas com ar ‘perigosamente divertido’. Em geral, vestidos de preto com boinas, óculos escuros, jeans, 

casaco de lona e gola rulê . Substituindo “o corte de cabelo americano pelo francês. O salto alto pelo baixo, o baixo por salto nenhum e o salto 

nenhum pelos pés descalços”274, segundo o jornalista Le Gibb. No filme o diálogo entre Jo e o fotógrafo Dick Avery (Fred Astaire) tenta estabelecer 

o contraste entre esses dois universos: 

 

                                                
272 GINZBURG, 2007, p. 221.  

273 REED, 2013, vol. 1, p. 62 

274 Ibid.  
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 Jo_ Você devia se envergonhar. Um homem com o seu talento perdendo tempo com vestidos tolos e mulheres tolas.  

 Dick_ Eu sei. A maioria das pessoas acha que são belos vestidos, em belas mulheres.  

 Jo _ No máximo uma beleza artificial...as árvores são belas. 

 Dick _ Eu ganho a vida assim. É uma questão de oferta e procura. A senhorita não acreditaria na parca demanda por 

fotos de árvores...Meu trabalho é muito agradável, pagam bem e viajo a Paris todos os anos. 

 Jo_ Eu te invejo por isso. Eu estaria em Paris agora se pudesse.  

 Dick _ E, se divertiria muito. Iria a festas todos os dias, só beberia champanhe, nadaria em perfume e teria um novo caso 

de amor a cada hora.  

 Jo _ Se eu fosse a Paris seria para assistir a palestras de Emile Flostre. O maior filófoso vivo e pai do empaticismo275.  

 

 A transformação em Cinderela vem assim por meio desse encontro, ou 

“descoberta” de Jo por um famoso fotógrafo de uma revista, Dick Avery (Fred 

Astaire). Ele a convence a posar para fotos para poder ir para Paris e assim assistir a 

palestras do seu filósofo favorito. Repete-se na narrativa a ideia de uma intervenção, 

quase mágica, e da mudança de vida por meio de um par romântico. Um homem que 

se encanta sobretudo com seu “rosto novo e engraçado”. Em um cena, ao revelar sua 

imagem em um quarto escuro, ele canta: “eu amo o seu rosto engraçado. Seu rosto 

ensolarado e feliz. Você pode não ser exótica. Mas é hipnótica, mais do que demais. 

Se além de bonita você souber cozinhar eu atravesso o Oceano só para tê-la ao meu 
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lado. Pode não ser a rainha do Sabá, mas não a trocaria por nada”276. A letra indica a crise da ideia da mulher exótica e fatal “a rainha do Sabá”, 

anunciando a chegada de uma mulher jovial e alegre, mas que ainda mantém o seu lugar na cozinha. Em um misto de rupturas e continuidades, 

surge uma nova estética em grande medida inaugurada por Hepburn nas telas e consagrada nos anos 1960 pela modelo britânica Lesley Lawson, 

conhecida como Twiggy nas revistas de Moda. Mulheres de rostos e olhos expressivos e corpo magro e andrógeno. Elementos visuais que 

aparentavam democratizar o acesso das jovens a um mundo glamuroso. Cria-se a ideia de que bastava emagrecer, usar longos cílios postiços, cortar 

os cabelos bem curtos e estar atenta a moda para transformar sua condição social. Além do mais o talento da atuação das atrizes requerido para o 

cinema não estava em jogo nos desfiles e nas fotos dos editorias, facilitando aparentemente o acesso à uma imagem pública com o fortalecimento 

das Revistas de Moda.  

O filme nos apresenta nesse sentido a entrada de novos atores sociais na construção da imagem da mulher a no final dos anos 1950. 

Especialmente a modelo, o fotógrafo, as editoras de revistas e as consumidoras de tendências. O diretor do filme Stanley Donen havia se inspirado 

em um célebre fotógrafo da época para compor o personagem de Fred Aistaire, o americano Richard Avedon277. Chamando-o inclusive para dar 

consultoria sobre a fotografia das cenas. Richard revolucionou de uma maneira muito autoral as imagens de moda, inserindo uma narrativa em 

movimento, típica do Cinema, aos ensaios fotográficos. Foi, por isso, um dos primeiros a levar as modelos para cenários inusitados, como circos, 

                                                
276 Ibid.  

277 Fotos de Richard Avedon, disponíveis em google imagens.  
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zoológicos etc. Era também conhecido por “pedir as modelos que se movimentassem, o que produzia um efeito original e dramático”278 para as 

imagens. Para sua amiga e colega Lillian Bassman “ele foi grande parte da energia dos anos 1960”279.  

 

 

                                                
278 ACOM, 2008, p. 3.  

279 REED, 2013, vol. 2, p. 54.  
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No filme, durante as sessões fotográficas280 Audrey Hepburn igualmente se movimenta e simula ações em cenários ao ar livre na cidade de 

Paris, citando o estilo de Avedon. Em cada cenário o fotógrafo cria uma narrativa imaginária para que ela se conecte ao ambiente. Na estação de 

trem pede para ser Anna Karenina (citando cena do filme protagonizado por Greta Garbo, 1935). Nas escadas da Ópera de Paris pede para pensar 

que acabava de assistir “Isolda e Tristão”. Posa com balões perto Arco do Triunfo du Carrosel, enquanto homem corre com seu guarda chuva. 

Simula pescar um peixe no Sena. E, descer as escadas do museu do Louvre com um vestido longo vermelho, tendo ao fundo a estátua da Vitória 

de Samotrácia, representando a Deusa da Vitória Nice. Revelando a mútua contaminação entre o Cinema e a Fotografia.  

  

  

                                                
280 HEPBURN, 1957. 
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Audrey irá encarnar por meio de sua personagem Jo uma mudança visual em curso nas revistas 

femininas. Novidades ditadas em grande medida na narrativa pela editora de Maggie Prescott (Kay 

Thompson). Uma personagem que abre o filme caminhando de costas para a câmara, em direção a sua 

sala, ritmada pelo fundo musical de uma marcha militar. Logo se percebe quem é que está no comando. 

Chama as suas seis secretárias e diz estar insatisfeita com a nova edição, mas tem uma ideia 

repentina: “pink”. Corta um tecido da cor e entrega a cada uma delas dizendo para irem ao encontro dos 

estilistas para que fizessem sua coleção baseada no cor-de-rosa. Em um número musical ela canta: “esqueça 

se Dior sugere preto e ferrugem. Pensem em rosa. Eu não imaginaria dizer a uma mulher o que ela deve 

pensar. Mas dizer que se tiver que pensar que pense no rosa”.  

No filme sua vontade parecia surtir efeito entre as leitoras. Sendo uma peça chave para todo o 

sistema de consumo _ que dura até a publicação de uma nova edição. Um auxiliar confirma: “A Union 

Pacifc pintará um trem inteiro de rosa. A TWA me confirmará se pode ter um avião rosa. Há uma semana 

só vejo mulheres que usam cor-de-rosa”281. Ao observar que a editora estava vestida de cinza ele questiona: 

“_ E você? _ Eu? Não usaria nem morta”. Tratando o tema como um fato ultrapassado, ela anuncia a 

próxima edição: “Roupas para as mulheres que não se interessam por roupas”282.  

                                                
281 HEPBURN, 1957.  
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 Assim como o fotógrafo, a personagem era uma citação a uma personalidade real, a editora Diana Vreeland, a editora da Revista Vogue de 

1962 a 1971. Ela dizia ironicamente sobre suas leitoras: “Sei o que elas vão usar, antes delas usarem. O que vão comer, antes de comerem. Até 

mesmo onde vão, antes mesmo do lugar existir”283. De fato ela sabia, porque em grande medida ela quem criava as demandas e os desejos de 

leitoras cada vez mais dependentes dos conselhos de moda. A ideia de uma mulher que “ditava a moda” entrava desde então em cena. Segundo o 

fotógrafo e parceiro de Vreeland, ela “inventou o editora de moda. Antes dela eram apenas senhoras da sociedade colocando chapéus em outras 

senhoras da sociedade”284. Ao referir-se ao hábito das executivas de usaram chapéus285, ainda que para simular o seu lugar.  

 No filme é Maggie que decide lançar um novo estilo para as modelos atravéz da jovial e magra Jo (Audrey Hepburn), a transformando com 

uma capa de revista na mulher mais admirada e copiada da América, ou melhor “do mundo”, como ela mesmo se corrige ao planejar a carreira 

meteórica da jovem. Depois de passar por uma longa sessão de transformação o estilista francês ao vê-la antecipa: “abrimos o casulo e não é uma 

borboleta que apareceu. É uma ave do paraíso”286. A editora maravilhada com o resultado aprova dizendo: “O cabelo, o vestido, é a perfeição!”, 

como quem dá a receita do sucesso da Cinderela. Mas ao ser questionada como se sentia Jo responde: “Ótima. Mas não sou eu”287.  

 Em “Bonequinha de Luxo” (Breakfast at Tiffany’s, 1961), representará uma personagem mais cínica e integrada à sociedade de consumo 

_ consciente de ter se tornado uma espécie de produto dela. É também a primeira vez que o galã não vem para salvar moralmente a protagonista, 

                                                
283 ACOM, 2008.  

284 REED, 2013, vol. 2, p. 22. 

285 “Ter um chapéu na cabeça dava a impressão de que elas estavam sempre prontas para sair, que precisavam ir a algum lugar importante” (REED, 2013, vol. 1, p. 106).  
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já que ele mesmo é um garoto que mantém relações sexuais com uma mulher mais velha e casada para garantir a vida luxuosa, enquanto ensaia 

escrever um livro. A descoberta afetiva entre os jovens personagens Holly e Paul _ ainda que tenha uma carga moralizante ao fim _ é construída 

sob uma nova ordem de valores.  

Nesse, como nos demais filmes de Hepburn, a dissimulação de classe, fundamentada sobretudo nas roupas, no corpo magro e no modo de 

falar é a tônica de sua personalidade. Uma Star que poderia traduzir perfeitamente a frase do jornalista Tom Wolfe ao pensar a cultura dos anos 60. 

“Antes era o poder que criava o grande estilo, mas agora o grande estilo vem de lugares pobres”288. Já na primeira e consagrada cena do filme 

percebemos esse desencaixe entre a visualidade e os seus modos. A começar pelo vestido que mixa referências de Chanel e seus falsos colares de 

pérola, o New Look de Christian Dior e os coques e pequena coroa usados por sua personagem de princesa no filme a “Princesa e o Plebeu” (1953).  

 

 

 

                                                
288 REED, vol. 2, 2013, p. 32.  
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O autor dos figurinos de Bonequinha de Luxo, o francês Hubert de Givenchy, parece fazer uma leitura de Holly sob medida para a sua então 

amiga e modelo predileta de sua marca. Menos marcado e igualmente elegante, o vestido e a composição dos acessórios seriam harmoniosos, não 

fosse a presença de Holly na 5º avenida de NY, em frente a uma loja de joias, usando óculos escuros e carregando um saquinho vulgar de um 

cafeteria de um fast food. A quebra da composição cria o que se chamou depois de um estilo “chique de ressaca”. Mas, sobretudo, trata-se de pistas 

confusas sobre a origem da personagem.  

Holly parecia ser uma continuidade _ ainda que mais cínica _ das personagens de Hepburnn, não fosse o desejo original do autor da novela, 

o polêmico jornalista Truman Capote, de ter Marilyn Monroe estrelando o papel. A contragosto do autor, a aderência de Hepburn ao personagem 

parace dar ritmo e visualidade para a narrativa do romance. Como no trecho que ele a descreve pelos olhos do vizinho japonês, dizendo: “ela estava 

com um vestido preto, ligeiro e elegante, sandálias pretas e gargantilha de pérolas. Apesar da magreza sofisticada, tinha um ar de saúde mantida à 

base de cereais no café da manhã....A boca era larga; o nariz, arrebitado. Um par de óculos escuros obliterava os olhos. Era um rosto para lá da 

infância, mas para cá da mulher”289.  

No entanto, a descrição visual não parecia encerrar sua complexidade. A origem familiar nebulosa parece intrigar a todos que a conhecem. 

Durante uma recepção em casa, a contraditória composição de sua personagem ganha forma. A começar pelo apartamento sem móveis, apenas 

com uma banheira de pezinho cortada ao meio, servindo como sofá, com almofadas coloridas. Vestida com elegância e com a longa piteira ela 

recebe convidados diversos. Uma oriental vestida de cor-de rosa como uma gueixa. Mulheres mais velhas com chapéus sofisticados. Homens 

distintos e vulgares. Pessoas que se divertem sem distinção.  

                                                
289 CAPOTE, 2005.  
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Apesar de sua face jovial Holly não é uma mulher inocente. Em uma frase sintetiza o seu comportamento “é útil ser doida varrida em um 

manicômio”290. Ao descrever sua postura simultaneamente alheia as normas e integrada a uma sociedade de consumo que também enlouquecia, 

Holly mantém uma rotina anormal: oferecendo sua presença em troca de dinheiro, ainda que sugira não fazer sexo com os homens com que sai 

para jantar. Recebe cinquenta dólares para ir no banheiro e para pegar um táxi e está sempre escapando de tentativas mais ousadas. Em uma delas 

vai a Tiffany’s como um modo de aliviar sua tristeza imaginando morar em um ambiente parecido. Sem um “lar” tradicional, essa personagem 

selvagem encontra no “não-lugar”291 urbano a sua morada.  

No entanto, liga-se pela primeira vez a um homem, o jovem vizinho Paul Varjak (George Peppard) recém chegado ao prédio. Durante a 

aproximação descobre que ele é sustentado por uma mulher rica e casada. No papel de um escritor prematuramente frustrado Paul passa a se 

interessar pela vida de Holly. Uma menina solitária que vivia com um gato sem nome. Uma mulher que se considerava tão selvagem como seu 

animal de estimação, que é recorrentemente utilizado como um símbolo de como desejava viver. “Somos dois sem nome. Não pertencemos a 

ninguém e ninguém pertence a nós. Nós nem pertencemos um ao outro”292. Trata-se do segundo filme em que um animal ajuda a compor sua 

personagem. Em Sabrina o poodle com coleira brilhante torna-se seu parceiro para compor sua sofisticação, o gato de Holly por sua vez traz mais 

dubiedade na aproximação com a personagem. Lembrando mais o gato na cama de “Olympia” de Manet, do que um fiel e passível animal de 

estimação. 
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 A ideia de sua não domesticação e liberdade serão sua razão de ser no filme. Ela aconselha os seus pareceiros a não se apaixonarem por 

ela alertando: “_ Não deve dar o seu coração a uma criatura selvagem. Quanto mais as ama, mais eles ficam fortes. Até poderem correr para a 

floresta ou voar para uma árvore. E depois para uma árvore mais alta e depois para o céu”293.  

 O destino do felino sem nome marca também o de Holly. Dentro de um táxi Paul e Holly tem uma discussão, ele diz: “Você tem medo de 

encarar a realidade. As pessoas se apaixonam. Petencem umas as outras. É a única chance que tem de ser felizes”294. Momento em que decide 

abandonar o gato na rua, como prova de que não poderia pertencer a ninguém. 

O ato que parecia marcar o fim do relacionamento toma um rumo diferente quando ambos decidem ir em busca do gato. Ao reencontrá-lo, 

ela o acolhe, como quem aceita enfim a domesticação exigida pelo amor.  
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 Em 1963, protagoniza a mais radical transformação de sua personagens em “My Fair Lady”. Passará de um florista de rua, suja e com fala 

vulgar de Londres, para ser confundida com uma duquesa durante um baile na embaixada. Uma transformação motivada por uma aposta entre dois 

doutores em fonética que resolvem transformar Elize Doolitle.  

Um filme baseado em um dos mais famosos musicais da Broadway adaptado da obra célebre do irlandês Bernard Shaw, “Pigmaleão”, 

escrita em 1912. O título remete ao mito grego de Pigmaleão, rei de Chipre (uma ilha do Mediterrâneo), que estava em busca de uma esposa, mas 

sempre encontrava defeitos nas mulheres reais. 

Resolveu, por fim, esculpir uma estátua de marfim da 

mulher ideal. Comovida, a Deusa do Amor Afrodite 

decide, então, dar vida própria à escultura, promovendo 

o encontro afetivo.  

No romance e no cinema o professor de fonética 

dr. Higgins toma o lugar simbólico de Pigmaleão e a 

florista295 Eliza Doolitle de Galatéia. A narrativa passa a 

ser ambientada em Londres no início do séc. XX  

Eliza aceita a experiência porque queria “ser uma 

dama numa floricultura em vez de vender na esquina da 

Totterham Court Road”. Já Higgins, pretendia provar ao 
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amigo que a chave para a ascensão social estava na pronúncia correta da língua inglesa: “Vê essa criatura com seu inglês da calçada, o inglês que 

vai mantê-la na sarjeta pelo resto da vida? Em três meses eu poderia fazer com que ela se passasse por uma duquesa numa recepção. Ou até mesmo 

conseguir um emprego como dama de companhia ou uma vendedora de loja, o que requer um inglês melhor”296.  

A obra atualiza com sarcasmo o mito ao revelar os frágeis pilares da distinção de classes, revelando que com o domínio da boa pronúncia 

do inglês e roupas qualquer pessoa se poderia passar por uma dama297 ou um cavalheiro. Denunciando, assim, a superficialidade em que estava 

fundada a sociedade vitoriana. Ao fim da experiência de transformação, Eliza oferece, no entanto, uma análise invertida do processo. Para ela a 

questão das diferenças não residia tanto na aparência e na dissimulação, mas no modo como as pessoas julgavam essas aparências por meio da 

estereotipização do outro. Na frase Eliza sintetiza a sagaz conclusão: “A diferença entre uma dama e uma florista não está na forma como ela se 

comporta, e sim na forma como ela é tratada”298.  

O filme dirigido por George Cukor é também uma prova de que, mesmo em um musical, a obra não perderia a qualidade de seus diálogos 

e interpretações, com destaque a Rex Harrison no papel do sarcástico, erudito e cruel professor Higgins. Representando o papel na peça de teatro 

há alguns anos ele dá sobrevida também no cinema ao personagem de Shaw. Em uma frase resume seu caráter: “o segredo não está nos bons ou 

nos maus hábitos ou em ter modos de qualquer tipo, mas em demonstrar os mesmos modos diante de todas as almas humanas”299. Uma autenticidade 

valorizada pelo escritor que toma o personagem como um porta voz de suas próprias concepções. No prefácio Shaw diz: “Um dialeto cortiço 
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honesto é mais tolerável do que as tentativas de pessoas sem instrução fonética de imitar a plutocracia. Floristas ambiciosas que leem esta peça não 

devem imaginar que podem ser capazes de se passar por damas refinadas por meio de imitação sem ter um tutor. A imitação só vai ridicularizá-

las”300.  

O homem e a mulher serão antagonistas na narrativa. Ele afirma sua virtude pela imutabilidade e ela ganha a sua autonomia exatamente 

porque consegue metamorfosear-se, usando as imagens a seu favor. O que não a torna uma vilã. Shaw constrói dois protagonistas admiráveis _ 

ainda que adotem personalidades completamente distintas. Higgins pela autenticidade cruel e Elize pela dissimulação profissional e bem-sucedida 

_ cunhada com um exaustivo esforço de aprendizagem e não por uma mera e frágil imitação. Mas, contrariando uma expectativa de um “happy 

end”, Shaw diz: “o curioso é que espectadores de todos os quadrantes acham que Elize devia ter se casado com o herói do romance pela simples 

razão dela ser a heroína. Isso é inaceitável. Eliza ao afirmar a Higgins que não se casaria com ele mesmo que ele pedisse era uma decisão bem 

meditada”301. Ao fim, conclui: “Galatéia não gosta muito de Pigmaleão; a relação dele com ela é demasiado divina para ser agradável”302.  

Eliza, como Galatéia, ganha vida própria. E, apesar de ser fruto de uma “criação”, não deixa por isso de surtir efeitos sobre o seu criador, 

escapando ao seu controle. Ao perceber que Eliza o controlava, Higgins diz: “Não se atreva a fazer esse jogo comigo. Fui eu que te ensinei e não 

estou disposto a deixar você usá-lo contra mim”303. Ao fim, fica a pergunta: de quem é o poder da construção da imagem? De Pigmaleão ou de 

Galatéia?  

                                                
300 SHAW, 2011, p. 11. 

301 Ibid. p. 155.  

302 Ibid, p. 172. 

303 HEPBURN; CUKOR, 1963. 
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4.6.4 Barbarella: a heroína do futuro 

 

A atriz americana Jane Fonda, filha do célebre ator de Hollywood Henry Fonda, vê a sua carreira se desenvolver apenas após a repercussão 

de sua atuação política. Uma mulher que questiona publicamente a guerra do Vietnã, a corrida armamentista e nuclear durante a Guerra Fria, a atriz 

será a imagem nos cinemas da transição dos anos 60 para os 70, representando um o movimento jovem que pedia: Paz e Amor. Faça Amor não 

Faça Guerra, com o filme “Barbarella” (1968).  

Dirigido pelo francês e então marido Roger Vadim, e produzido pelo italiano Agostino “Dino” De Laurentis, o filme é produto de uma série 

de influências, não mais restritas ao modo Hollywoodiano de fazer cinema. A começar pelo fato de ser um filme da Paramount, dirigido por um 

francês contemporâneo da Nouvelle Vague (ainda que não integrado a ela); produzido e rodado em Roma e estrelando por uma atriz americana.  

Barbarella pode ser considerado um filme inédito em vários sentidos: a começar por ser o mais explícito e sexualizado filme de Hollywood 

feito após o fim da censura do código Hays. Realizava também uma curiosa mixagem entre ficção científica, comédia e erotismo nas telas _ 

baseando-se em histórias em quadrinho para adultos realizadas pelo francês Jean Claude Forest desde 1962.  

O diretor Roger Vadim consagrou-se revelando internacionalmente a sua mulher anterior, Brigitte Bardot em “E Deus Criou a Mulher” 

(1956). No papel da órfã de 18 anos Juliett, ela é uma jovem tida como incontrolável pela sociedade local de St. Tropez. Quando o jovem Michel 

(Jean-Louis Trintignant) resolve casar-se com ela o padre o aconselha: “Reflita. Aquela moça é como um animal selvagem. Precisa ser domada e 

você ainda não é um homem”304. No filme a atriz protagoniza uma das cenas mais explícitas do cinema francês. Na abertura toma sol atrás de 

                                                
304 BARDOT, 1956.  
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roupas estendidas em um varal. A princípio vemos apenas seus pés, mas em seguida a câmara revela o perfil do seu corpo inteiro. Completamente 

nua.  

 

 

Vadim repete a mesma estratégia de destaque ao corpo e a nudez na abertura _ só que de uma forma no mínimo improvável. Jane Fonda 

fazendo strip-tease, com uma roupa de astronauta com gravidade zero enquanto os créditos iniciais vão passando. Ela tira primeiro as luvas espaciais 

_parodiando o strip-tease clássico do cinema feito por Rita Hayworth. Depois seu rosto é revelado em uma engenhosa sequência em que o vidro 

do capacete torna-se gradualmente transparente desvelando o seu delicado rosto.  
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Mas ela não para por aí. Enquanto voa no espaço, tira todas as partes da roupa espacial ficando completamente nua, coberta apenas pelas 

letras dos créditos que passam a dançar junto ao seu corpo no ar. A música que acompanha a abertura a apresenta: “Maravilhosa. Mulher 

maravilhosa. Você é tão selvagem. Barbarella é psicodélica. Levante-me bem alto. Ensina-me a voar. Eletrifique. Traga sua paixão para o bem 

próximo. Diga que está apaixonada, mesmo me ignorando. Estou morrendo de vontade de te abraçar e fazer amor. Barbarella é psicodélica. 

Ninguém jamais conseguirá chamar seu nome ou copiá-la305. 

  

 

 

                                                
305 FONDA, VADIM, 1968.  
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De fato “ninguém mais poderá chamar seu nome e copiar” Barbarella sem associá-la ao filme que lançou imediatamente Jane Fonda como 

símbolo sexual. Uma mistura de kitsch, política, comédia, concepção do futuro e sexualidade, o filme sobretudo dialogava com uma série de críticas 

sociais _ especialmente ao ridicularizar a guerra e a corrida armamentista. Barbarella é também a primeira super-heróina do cinema. Chamada 

pelo presidente da Terra ela é convocada a defender o Planeta ameaçado por um homem que havia inventado algo que há séculos não existia: uma 

arma. Para combaté-lo Barbarella deveria usar sua arma mortal: a sedução. No diálogo eles se comprimentam levantando a palma da mão e dizendo: 

“_ Amor; _ Amor”. Ao ser informada da invenção da arma ela questiona:  

 

 Barbarella _ Arma? Por que alguém inventaria uma arma?  

 Presidente _ Como posso saber? Responde o presidente.  

Barbarella _ O universo é pacífico há séculos. 

Presidente _ Mas não sabemos nada sobre Tau Cetti (planeta) e seus habitantes. 

Barbarella _ Acha que poderiam estar em um estado primitivo de irresponsabilidade neurótica? 

Presidente _ Sim. Eles podem romper a adorável união do universo. 

Barbarella _ Singificaria insegurança arcaica.  

Presidente _ E Guerra306. 

 

                                                
306 FONDA, 1968.  
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O contato com o presidente (Claude Dauphin) se dá por uma espécie de TV que sai da escultura da Deusa da Lua, Selene, que compõe a 

decoração interior da sua astronave, junto ao carpete laranja e uma porta com a estampa do quadro do pintor pós-impressionista George Seraut, 

“Um domingo de verão no Grande Jatte”307 de 1886. Pintor conhecido 

por usar a técnica do pontilhismo _ imagem precursora da técnica da TV e 

da imagem digital. O quadro também é a única imagem da Terra presente 

em sua espaçonave. Sua eleição não deixa de ser irônica. O pintor francês 

Seraut havia representado o “mito da recreação” que tanto diziam sobre a 

identidade da baixa classe média emergente com a modernidade. Há um 

suposto ambiente de lazer composto por pessoas desconectadas, como a 

mulher vestida com elegância e desconforto que leva pela coleira um 

macaco. Na cena os personagens representam e escapam ao “sonho de 

liberdade, de autoconsciência e de passeios de barco crepusculares. (...) O 

mundo do lazer era, portanto, um grande campo simbólico no qual se travava 

a batalha pela identidade burguesa”308.  

O filme se passa em um momento de questionamento dessa promessa de felicidade burguesa especialmente via consumismo. Em um mundo 

dividido entre dois modos de vida representados pelos EUA x União Sociética, em que grande parte dos jovens, mesmo os americanos, resolvem 

se opor ao país. “Seu exército passa a ser visto como instrumento de dominação. Suas armas nucleares como elementos capazes de destruir a 

                                                
307 Atualmente a obra encontra-se no Metropolitan Museu of Art, NY. Disponível em: <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/51.112.6>.  

308 CLARK, 2004, p. 276-7.  

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/51.112.6
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espécie humana. Assim, a Guerra da Coreia configura uma das grandes vertentes da oposição aos EUA _ somada a luta em favor dos direitos dos 

negros e o pedido de paz e fim da Guerra do Vietnã”309.  

No filme ao atingir um “guarda negro”e perceber que ele explode sem ter nada atrás da armadura alguém explica a Barbarella: “Os guardas 

negros não têm substância, são feitos de couro”310. Na narrativa os homens que usam armas são tidos como primitivos e arcaicos e a paz é um 

estado que parece ser improvável _ possível apenas na ficção científica. 

Um futuro em que o avanço tecnológico parece resolver uma série de 

problemas, mas gerar outros. A criação de uma arma de destruição em 

massa se soma e se confunde com as conquistas tecnologicas. O 

lançamento do primeiro homem no espaço, o cosmonauta Yuri Gagári 

em 1961 pelos soviéticos, foi recebido com um misto de conquista e 

receio, pois “se eles podem levar o homem ao espaço, podem levar 

bombas também”311.  

Era também o tempo da “descoberta de um planeta novo” para 

a mulher: o das experiências sexuais desprovidas de afeto e 

compromisso _ que passam a ser aceitas socialmente. As referências 

                                                
309 DOMINGOS, 2009.  

310 FONDA, 1968.  

311 DOMINGOS, 2009, p. 7 
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fálicas de suas armas, as roupas transparentes, a pílula do sexo são elementos que compõe um tema central do filme: o sexo livre. 312Barbarella faz 

sexo “tradicional” e moderno com todos os homens que a ajudam durante a sua 

missão. No entanto, não se envolve afetivamente com nenhum deles. O seu primeiro 

parceiro surge no momeno em que é capturada por crianças canibais (invertendo o 

mito medieval de que elas seriam os alimento das bruxas) . Aqui elas são tidas como 

criaturas próximas ao mal. Barbarella é salva por um caçador coberto de peles. Ao 

levá-la para sua nave eles fazem sexo à moda antiga. Ela tenta o convencer, em vão, 

de fazer como se faz na terra, através de uma “pílula de transferência de exaltação”, 

usada depois que os “psicocardiogramas” dos parceiros estão em harmonia. Mas ele 

não se convence e pede para que façam da forma antiga. Ela não se opõe e parece ter 

muito prazer. No segundo desafio, chega até o labirinto, uma espécie de Purgatório 

de Dante de onde se avista a Torre de Sogo _ o Inferno. Lá conhece o anjo alado que 

perdeu a vontade de voar, Pygar (John Phillip Law). Impedimento que Barbarella 

resolve logo em seguida. Fazem sexo em seu ninho e ele retoma a sua vontade. Leva-

a então até o Inferno. Ao chegar é capturada por dois homens que a levam para uma 

sala simulando que irão estuprá-la, momento em que a Tirana do Inferno (Anita 

Pallenberg), desfarçada de uma mulher comum, os mata com facas. A tirana 

interessa-se sexualmente por Barbarella _ insinuando uma relação lésbica.  

                                                
312 Imagem de divulgação Paramount, 1968.  
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Barbarella é presa depois junto a um bando de pássaros que a atacam. Ela é novamente salva, agora pelo líder das forças revolucionárias 

que vive em túneis subterrâneos e conhece passagens secretas. Lá, em seu esconderijo, a tecnologia não funciona bem. Fazendo uma sátira ao 

amadorismo e despreparo revolucionário. Ela igualmente retribui o seu 

salvador oferecendo sexo _ agora, tomando a pílula. O único contato físico 

é entre as palmas da mão. O gozo é ilustrado pelos cabelos que se enrocam 

e se levantam. A experiência era também uma sátira a crescente 

cientificização, racionalização e medicalização da vida. Ao ser questionada 

por que usava esse método ela diz: “Para se alcançar a máxima eficiência e 

porque há substitutos e pílulas para o ego e para a autoestima”313.  

O que não a impedia de experiemtar todas as formas de prazer. Ao 

entrar na sala dos desejos fuma, junto a outras mulheres, um narguilé gigante 

com um homem preso dentro dele. Usado como uma espécie de droga do 

prazer as mulheres oferecem o fumo com “essência de homem” para 

Barbarella. Em seguida é levada pelo “concierge” da rainha do mal, para ser 

torturada em uma espécie de piano gigante onde ele toca a “sonata para o 

carrasco e várias mulheres jovens”. Ao tocar as teclas massageiam seu corpo 

como um grande vibrador e ela tem orgasmos múltiplos até explodir a 

                                                
313 FONDA, 1968.  
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máquina. O concierge Duran Duran assusta-se, pois esperava matar Barbarella de prazer na máquina, como as mulheres no chão que haviam 

passado pela experiência. Ele diz: “Você exauriu toda a força da máquina. Ela não aguentou. Que tipo de garota é você? Não tem vergonha?314“. 

Ao fim Barbarella ao saber de sua verdadeira identidade o propõe que ele volte a Terra com ele. Duran Duran responde: “_ Humanismo, 

moral, princípios. Tolice. Acho terrível a ideia de que possam fazer comigo o que faço com os outros”315. Ele resolve ficar para dominar o Sogo e 

depois a terra com sua arma mortal. 

Curiosamente a ameça de um extermínio em massa com o uso de bombas nucleares impulsionou desde os anos 60 o humanismo em um 

sentido não só ideológico, mas prático. No discuro de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1963, o ministro de Relações 

Exteriores do Brasil, Araújo Castro, defende os três D’s _ o desenvolvimento para os países subdesenvolvidos; a descolonização da África e da 

Ásia e o desarmamento do mundo. Quando “o primeiro acordo internacional de controle de armas nucleares é assinado: o Tratado de Proibição 

Limitada de Testes. Um ano depois Jane Fonda, na presença de uma multidão, protestava contra o funcionamento do reator nuclear Enrico 

Fermi”316. Quatro anos após o ato estreia Barbarella em Paris, 1968. Ano emblemático em que os estudantes franceses se rebelavam contra o 

sistema educacional e as autoridades. Tendo como um dos articuladores o sociólogo Herbet Marcuse, um integrante da Escola de Frankfurt e crítico 

da racionalização da sociedade moderna. Em seu livro, “Ideologia da Sociedade Industrial” (1964), o alemão demonstrava preocupação com o 

avanço da tecnologia, mas também acreditava seguinto as previsões de Marx que sua aceleração poderia levar ao fim da “mais valia” e assim da 

                                                
314 Ibid. 

315 Ibid.  

316 DOMINGOS, 2009.  
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própria sociedade mercantilista. Engajado ficou famoso por dizer “não sou pessoa de deixar mensagens em garrafas. O que temos a dizer não é 

apenas para um futuro mítico”. As insatisfações e o movimento de 68 espalham-se rapidamente entre os jovens em todo o Ocidente. 

No filme o movimento de contestação é representado pela rebelião das pessoas do labirinto _ o purgatório. Mostradas até então como uma 

espécie de zumbis homogêneos que se mimetizam com as paredes elas acordam de seu estado apático e acrítico e resolvem lutar e invadir o Inferno.  

Mas Duran Duran, com seu raio positrônico controlado com uma espécie de video game, elimina todos os rebeldes. Momento em que o 

Mathimos, uma matéria líquida que simbolizava o mal é liberado consomindo a todos no inferno, menos a Barbarella e a tirana. Expuslos após esse 

“Apocalípse”, as duas são salvas pelo anjo. Intrigada Barbarella pergunta ao anjo durante o voo: “_ Por que a salvou? Depois dela ter feito tantas 

coisas terríveis com você?” E ele responde “_ Um anjo não tem memória”317.  

O anjo continua o voo, conduzindo as duas 

mulheres aparentemente antagônicas. Uma cena que, sim, 

está guardada na memória. Como muitas outras do 

cinema e das artes que se perpetuam e aderem-se ao 

imaginário. Nos aproximando da imagem humana _ 

mixado entre o real e a fantasia, como as Stars. Mulheres 

atravessadas pela dissimulação _ que estão e não estão no 

mundo. Transformam-se em imagens, em estereótipos: 

são eternas. Por isso, gosto da imagem de Barbarella 

                                                
317 FONDA, 1968.  
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voando com o anjo. Uma mulher que pega pela primeira vez em armas e ainda que esteja aprendendo a manuseá-las possui mais do que tudo o 

desejo de enfrentar um horizonte de possibilidades por vir. Voando sobre um campo aberto _ mais além do bem e do mal.  

As Satrs ampliam, como nenhuma outra imagem, essas combinações possíveis de ser mulher. São boas, más, simultaneamente boas e más, 

engajadas, elegantes, rebeldes, belas, feias que se tornam belas, dissimuladas, sarcásticas, inteligentes, trabalhadoras, sensuais. Elas podem ser 

muitas e todas ao mesmo tempo. São mixadas e combinadas pelas espectadoras, desestabilizando gradualmente um lugar fácil de identificação 

moral e estético da da mulher.  

Uma imagem atravessada por uma pessoa e uma série de estereótipos que a antecedem. Mas, mais do que uma uma imitação das imagens, 

as Stars subvertem seus sentidos originais. Legitimam as transgressões, apresentando-as como um caminho para chegar ao estrelato. 

Desestabilizando, nesses usos inesperados, os valores sociais.  

Meio humana, meio sobrehumana, a Star é um lugar de passagem entre mundos. A fantasia e a realidade, combinados em uma só imagem. 

Revelando o sempre incompleto desencantamento da imagem da mulher, composta por camadas sobrepostas de falsificações, dissimulações e 

artimanhas. Capazes de iludir e fascinar mesmo aqueles que ajudaram em sua composição. Ganham vida própria, passam a controlar a produção 

das imagens e oferecem um número sem fim de formas de ser mulher. Depois delas não se pode mais falar em mulher no singular.  

*



 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 Adoto três movimentos na conclusão. No primeiro retomo o problema inicial da tese, entrelaçando-o a meu objeto de pesquisa _destacando 

alguns achados. No segundo realizo uma síntese desse longo percurso da sociogênese da imagem da mulher por meio de dois neologismos. E, por 

fim, tomo a liberdade de fazer indagações sobre a sociedade contemporânea de forma ensaística a partir dessas duas noções propostas. 

A começar pela minha inquietação: de testar de que maneira as imagens visuais da mulher poderiam testemunhar as relações humanas ao 

longo do processo social e em que medida as imagens também têm a capacidade de criar relações sem precedentes. Observando, sobretudo, para 

onde esse processo caminhava.  

No caso especial das bruxas, constatei que sua composição visual, supostamente sobrenatural, foi feita por uma série de inversões de funções 

cotidianas realizadas tradicionalmente por mulheres. Em um curioso mecanismo visual e social que passa a associar as desordens públicas às 

desordens privadas.  

 Desmistifiquei a ideia corrente de que a fogueira da Inquisição foi acessa em razão de uma misoginia. As mulheres tidas como bruxas não 

somente provocavam repulsa, mas sobretudo fascínio. Elas tinham o poder de “encantar” tanto homens (como mulheres) que davam os primeiros 

passos em direção a um processo de controle dos sentimentos _ no que Norbert Elias chamou de “processo civilizador”.1 Mulheres que 

representavam ameaça a essa tentativa de controle por ser detentoras de uma “marginalidade atrativa”. E era contra isso que os homens tanto 

lutavam. 

                                                
1 ELIAS, 1993; 2011. 
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As imagens elucidaram igualmente uma disputa de autoridade e reconhecimento social que se travou do século XIV ao XVII entre o 

sobrenatural (que poderia ser aceito) e o que não. Embate especialmente protagonizado pelos integrantes da Igreja para garantir o monopólio do 

sentido do mundo. Momento em que mulheres são gradualmente compostas como “sobre-subumanas” _simultaneamente tidas como detentoras de 

um poder que ultrapassava a compreensão dos homens, mas como seres moralmente abaixo deles. 

 A partir do descobrimento da América e especialmente dos “homens e mulheres que andam nus”, percebi uma mudança significativa da 

imagem visual das bruxas na Europa. Descobri que as índias não somente foram colonizadas pelo olhar demonológico europeu, como também 

foram responsáveis por introduzir elementos visuais e morais novos na composição das bruxas. Nesse sentido preferi chamar a relação entre essas 

imagens de “mútua contaminação”, mais do que influência.  

  Percebi especialmente que a representação da sociodinâmica dos índios tomou os homens como guerreiros e as mulheres, em particular as 

mais velhas, como “gulosas” por carne humana. Por isso, a transição entre o canibalismo real e a antropofagia ritual dos índios brasileiros é 

incompleta. Já que as índias continuariam a ser representadas como canibais. Nesse sentido há uma parte não absorvida, uma alteridade que recai 

sobretudo sobre as mulheres mais velhas. 

Por fim, posso afirmar que a construção do estereótipo das bruxas e das índias foi um longo esforço de uma desumanização visual da 

mulher. Não tanto por ser consideradas inferiores ou repulsivas, mas por ser supostamente detentoras de poderes incompreensíveis e incontroláveis. 

Um processo em que percebemos a capacidade de um grupo de afixar em outro um estereótipo social que qualifica este como de humanos de menor 

valor e de alta periculosidade para a ordem social. 



 

569 

 

 Em seguida me dediquei a outra sociogênese que transcorre paralelamente à imagem das bruxas, a da imagem de Maria. Tão desumana 

quanto as diabólicas bruxas, a imagem de Maria, no entanto, caminhará em um sentido contrário: ela se humaniza durante o processo social. Mas 

até determinado limite inegociável: sua sexualidade.  

Por isso, a Virgem é uma imagem que atormenta moralmente as mulheres casadas e as prostitutas. Estabelecendo uma difícil relação com 

elas na medida em que representava a repressão do desejo sexual e a vivência do prazer. O que não impediu, como constatei, a circulação intensa 

de imagens pornográficas. Em tempos em que o sexo era tabu, as imagens tiveram papel importante para uma pedagogia velada de experimentação 

do corpo e do prazer.  

A despeito dessa relação inegociável, impressionou-me durante a remontagem da imagem de Maria a capacidade social que essa visualidade 

teve de adquirir mil formas, preservando entretanto certo nó moral: a de uma bondade divina. Ela passa de imperial, na fase de legitimação da nova 

religião católica, maternal durante a apropriação e patrocínio da burguesia nascente, como é também símbolo da Contrarreforma, descendo do 

trono, para compor uma natividade idealizada por São Francisco de Assis. No século XVII, torna-se negra e mestiça durante o processo de 

colonização das Américas. Uma de suas mudanças mais sentidas e, curiosamente, uma das mais silenciadas. Imagem que funcionou como ponte 

afetiva entre o Novo e o Velho Mundo, estabelecendo um laço comum para nacionalidades que se consideravam hierarquicamente distintas. Ainda 

que essa ligação fosse usada como forma de dulcificação dos ânimos em prol da colonização das populações locais.  

Uma imagem que teve também o poder de condicionar a vida de muitas mulheres. A ideia da virgindade associada a virtude foi em grande 

medida responsável por condicionar o destino de muitas mulheres, especialmente as mais pobres, empurrando-as à prostituição. No entanto, 

curiosamente algumas delas foram as primeiras a ter um retrato público pintado por grandes artistas do séc. XVI e XVII _ representação até então 

restrita aos nobres. Mulheres que adquirem, a meu ver, um contraditório status social, no que poderíamos chamar de “desprivilegiadas em alta 



 

570 

 

conta”. São uma prova dos resultados imprevistos dos arranjos sociais e das imagens e tornam-se as primeiras a conseguir mobilidade social por 

meio do uso de artifícios, visualidades e dissimulações de estratos sociais elevados. 

Momento em que uma série de imagens da prostituta bíblica Maria Madalena começam a ser produzidas, introduzindo uma pedagogia da 

salvação na direção oposta à de Maria. Do pecado à santificação. O que implicava submeter-se a uma constante penitência, negando seu ser no 

mundo. Não sem razão será a padroeira de muitos conventos _ convocando assim o encobrimento das prostitutas. O que parecia ser um 

confinamento revelou resultados imprevistos. Simulando possessões diabólicas, muitas freiras conseguiram mandar para a fogueira padres e 

desafetos por meio de delações públicas espetaculares. Seguindo a imagem da mulher que tinha sete demônios no corpo e após exorcizada se 

santifica _ muitas se tornaram celebridades locais.  

Durante o séc. XVII, pude observar também indícios de sentimentos tidos como modernos nas séries das imagens de Madalena seminua no 

deserto junto à caveira e ao evangelho _ conhecidas como uma modalidade das Vanitas (Vaidades). Dentre esses sentimentos percebi: a necessidade 

de isolamento, autonomia em relação a família, intelectualização das escolhas, sensualismo sonoro e corporal _ ainda que delimitado por uma 

moralidade cristã _ representados pela lembrança da morte como mensagem moral. Mensagem que vai perdendo força nas séries, tendendo a 

modular Madalena de forma cada vez mais humana, incerta e mundana, retirando de sua companhia a caveira, o alabastro e o evangelho.  

Uma imagem, no entanto, se tornará símbolo dessa ruptura: Olympia de Manet, exposta no Salão de Paris em 1865. Uma prostituta 

indiferente, sem sinais de arrependimento, ao lado da imagem de um Cristo insultado pelos soldados. Uma mulher particular e sexualizada que 

revelava o frágil jogo de representações das diferenças sociais, ascendendo de classe pela dissimulação visual. A ressonância dessa imagem em 

grande medida pode ser explicada pelo fato de Manet ter pintado “a modernidade dentro da modernidade”. Na medida em que a prostituta se torna 

um símbolo das relações sociais nascentes e é a primeira a experimentar certa “mobilidade social”.  
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Imagem que não estará a sós. Emergem muitas modernidades dentro da modernidade. Um momento que aparenta trazer a cada um uma 

nova forma de relacionar-se com os demais. Para as mulheres respeitáveis, nasce a possibilidade do casamento por amor. Para os homens a promessa 

da ascensão social pela carreira e não mais pela origem social. Nas imagens de Mary Cassatt e Berth Morisot, pude visualizar essas mulheres. Em 

geral no espaço privado, dedicadas aos cuidados dos filhos e à leitura de romances. Por um lado parecem celebrar o sentimento de família como 

um espaço de refúgio e proteção de uma sociedade que se tornava hostil, mas também desvela a frustração com a promessa moderna. Em geral a 

sós, sem a companhia do marido, vêmo-la retomar os romances como forma de reviver uma paixão que se parece ter esvaído. Nesse sentido, tanto 

as mulheres casadas como as prostitutas modernas revelam, no olhar distante e melancólico, um lugar que ainda não foi encontrado.  

 Por fim, no séc. XX, remontei uma imagem que foi igualmente importante no Ocidente Moderno: as Stars de Hollywood. Identifiquei com 

elas o nascimento de uma forma estereotípica inédita, no que poderia chamar, sem entrar em contradição, de um “estereótipo personalizado”. Cada 

Star será capaz de fixar uma imagem, uma personalidade amplamente reconhecível por meio da repetição da personagem durante sua filmografia. 

Entretanto, essas imagens preservam um elemento comum: para as estrelas nada é sagrado, apenas seu desejo individual. Celebrando e motivando 

a aceleração do individualismo.  

Observei a formação de personalidades complexas compostas pela mixagem de um estoque de imagens da mulher. Testam uma série de 

combinações improváveis para produzir efeitos inéditos. Imagem produzida por muitas mãos. Uma equipe que se profissionaliza para criar um 

rosto em close-up, uma protagonista detentora de personalidade marcante. Oferecem para as mulheres comuns “esquemas de conduta”1 inéditos _ 

produzindo, mais do que representando, comportamentos sociais. Elementos que vão desde os padrões de beleza aos maneirismos. Imitações 

especialmente motivadas pela promessa de sucesso social, conquista do parceiro amoroso, aquisição de produtos de luxo e por reconhecimento 

público.  

                                                
1 BLUMER, 1933.  
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Depois desse longo percurso da Sociogênese da Imagem da Mulher no Ocidente, dei-me conta que a tese a ancorava sobre duas ideias 

que irei sintetizar por meio de dois neologismos: polimagem e 2individumanização 

_ criados pela necessidade de comunicar as ideias da forma precisa. O primeiro deles 

denominei de polimagem. O prefixo poli, que provém do grego polús, pollê, ú, 

numeroso, designando um número indefinido e elevado e também composição de 

variedade. Ideia que tem a pretensão de retirar a imagem do artificial isolamento e 

estado de repouso.3 Parte do pressuposto de que não se pode compreender o todo pelas 

partes isoladamente. As imagens “dependem daquelas que a precedem, e sua sucessão 

cria uma realidade nova, que não é a simples soma dos elementos empregados”4. Elas 

devem ser recompostas minimamente em séries para que simulemos novamente as 

interações que as conformam como configurações sociais relativamente autônomas 

dos indivíduos. 

                                                
2 Criei uma página no Facebook com o mesmo nome, em que compartilho uma série de imagens nessa direção: “Individumanização”.  
3 “As teorias atuais abandonaram pura e simplesmente o problema de como as sociedades mudaram de uma para outra fase. Atualmente os modelos pensam as sociedades em 

estado de repouso” (ELIAS, 2011, I.S, p. 167) 
4 MERLEAU-PONTY, p. 111, 1983.  
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O mito de Pigmaleão e Galateia5 é ilustrativo nesse sentido. Mesmo o criador de imagens, ciente de ter composto um artifício, não está 

isento ao encantamento da imagem. Por isso, perguntamos: poder de Pigmaleão ou de Galateia?6 

 Esse é um dos achados da pesquisa: as mulheres sempre tiveram poder sobre as imagens. Ainda que não tivesse os meios para criá-las, elas 

as recriaram ou mesmo ressignificaram a partir de seus usos e desejos _ tensionando assim as relações sociais. Portanto, o poder da mulher sobre 

a imagem não teve início com a possibilidade da apropriação dos meios de sua construção a partir do séc. XVII com a legitimidade das pintoras, 

escultoras e posteriormente fotógrafas e diretoras de cinema. Ou mesmo, atualmente, com a massificação da apropriação das imagens de si nas 

redes sociais por meio de câmaras portáteis ou em dispositivos móveis. As mulheres sempre souberam usar as imagens e os artifícios a seu favor. 

 As imagens são “indisciplinares”7. Não só no sentido de escapar ao controle do “criador e da criatura”, como também por transpor 

delimitações de áreas de conhecimento e recortes empíricos muito precisos para sua análise. Elas convocam a hibridação entre a Sociologia, a 

História, a Comunicação e a Arte para sua elucidação. E demandam mais conexões do que recortes. Não se podem separar as imagens visuais do 

cinema, da pintura, da escultura e da fotografia. Isolá-las é perder de vista as ricas contaminações que as compõem. O que não implica que o suporte 

e suas funções sejam desconsiderados, eles são informações sociais importantes, mas não devem, por outro lado, nos impedir de fazer as conexões 

entre elas.  

Por fim, outro elemento importante evocado pelo conceito de polimagem é a ideia de estoque e densidade das imagens. À medida que o 

processo social transcorre, acumulam-se imagens. No entanto, sua estocagem funciona de modo diverso do texto por sua capacidade de 

                                                
5 Imagem: “La Tentative de l’ímpossible”, 1928, por René Magritte atualmente na Galeria Isy Brachot, Bruxelas. No mito grego Pigmaleão, rei de Chipre (uma ilha do 
Mediterrâneo) estava em busca de uma esposa, mas sempre encontrava defeitos nas mulheres reais. Resolveu, por fim, esculpir uma estátua de marfim da mulher ideal _ que 

ganha vida própria. 
6 Para Gombrich “se representar é criar, é preciso mesmo ter salvaguardas contra esse poder, que, de repente, pode ficar descontrolado” (GOMBRICH E. , 2007/1977, p. 94).  
7 “Uma comunicação indisciplinar que recusa qualquer identidade compacta e unitária, para praticar olhares polifônicos, fetichistas, sincréticos, dissonantes, atravessando e 

cruzando grande parte das culturas contemporâneas e daquilo que resta da sociedade” (CANEVACCI, 2009, p. 16).  
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adensamento e característica fantasmagórica8 _ de estar em um eterno presente. Uma imagem pode conter várias outras imagens em uma só, através 

de um processo de densidade. E a medida que o processo transcorre seu acúmulo funciona como um meio de ampliação da experiência9. 

Tal adensamento de imagens amplia as possibilidades de combinação entre elas, complexificando e desestabilizando os estereótipos como 

formas estáveis e homogêneas. Tendência em grande medida responsável pela crescente descentralização dos estereótipos através de mixagens 

inusitadas que apontam para uma customização crescente das identidades a partir de imagens do passado atualizadas e combinadas em um novo 

presente.  

Tentei, ao longo de todo o trabalho, não perder de vista a perspectiva sociológica da compreensão dessas poli-imagens. O que implica ter 

em conta que são as interações e as disputas por visibilidade entre os sujeitos o que de fato liga, acionam e sustenta (ou não) a imagem _ 

conferindo-lhe relativa autonomia. A remontagem das imagens revelou, em grande medida, que as imagens mudam à medida que se alteram as 

relações entre os sujeitos e o equilíbrio de poder entre eles. E, como as próprias imagens, contribuem ativamente para a mudança dessa balança. A 

mesma representação visual pode ser apropriada e reapropriada várias vezes por grupos distintos para propósitos dissonantes. 

Imagens criadas sobretudo como formas de estabelecer ligações emocionais entre as pessoas. Servem tanto para legitimar a posição de um 

grupo, como para desqualificar outro. Produzem humilhação, escárnio público e isolamento, impulsionando por outro lado uma disputa individual 

ou mesmo organizada para estabelecer novas valências emocionais. Nesse sentido, “as pessoas ligam-se emocionalmente umas com as outras por 

                                                
8 Pathosformeln. Trata-se da ideia da “sobrevivência de certas formas expressivas” nas imagens, “testemunhos de estados de espírito transformados em imagens”. Um conceito 
que inaugura o “método warburguiano” que pode ser sintetizado no estudo: da continuidade, rupturas e sobrevivências das formas expressivas. A pathosformeln promove, 

assim, um embate com a concepção histórica positivista, na medida em que destaca o protagonismo da dimensão sociocultural das imagens que transpõem e complexificam a 

ideia de um tempo histórico cronológico (WARBURG, p. 126, 2009).  
9 Ou seja, “na medida que acumulamos experiências nossas e dos outros nos tornamos aptos a agir porque ampliamos as nossas experiências. Nesse sentido os meios como 

extensões do homem servem para fornecer uma visão transformadora” (MCLUHAN, 1964, p. 80.  
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meio de símbolos. Este tipo de ligação não é menos significativo da interdependência humana (...) Sublinham a consciência alargada do eu e do 

nós”10.  

A imagem é um adensamento de relações especialmente motivado por uma demanda humana inalterável: o reconhecimento. E, apesar de 

ser uma constante histórica, as conformações desse reconhecimento nas imagens se alteram ao longo do processo social. Mudanças que 

curiosamente apresentam uma tendência comum, já apontada originalmente pelo sociólogo Norbert Elias: a humanização crescente das relações. 

Em um trecho, muito elucidativo do que se quer dizer aqui, Elias desafia os pesquisadores: “Como podemos explicar o fato de que durante todo 

este tempo certos mecanismos de interpenetração, embora não planejados e incontroláveis, se tenham orientado cegamente para uma humanização 

crescente das relações sociais?!”11 Que podem ser traduzidas nas previsões de Jean Condorcet12 em 1743. São elas: o fim da desigualdade entre as 

raças e países e a maior igualdade entre os habitantes de um país.  

Mas, contrariando todas as previsões, essa tendência se deu por meio da aceleração de outro processo social: a individualização. 

Conformação que não produziu, como se esperava, o isolamento social (o homo clausus), mas tem ativado uma nova forma de socialização, 

vínculos, solidariedades e trocas. Um novo estágio de consciência onde “estamos aprendendo a ver nossa imagem, simultaneamente no espelho da 

autoconsciência e em outro espelho, maior e mais distante”13. Fatos que podem indicar uma nova tendência global nas relações humanas; uma nova 

forma de identificação e integração, que tem curiosamente como motriz a aceleração da individualização. 

                                                
10 ELIAS (2011, I.S, p. 150).  
11 Ibid., p, 170.  
12 ELIAS (2011, p. 169).  
13 ELIAS (1994, p. 85).  
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Foi a conjugação entre dois processos sociais aparentemente contraditórios e que se revelam interligados que denominei 

“individumanização”. Um neologismo que nos possibilita entender essa engenhosa dinâmica social que gradativamente amplia os processos 

sociais de individualização na medida em que aumentam as oportunidades de comunicar nossas particularidades _ humanizando-nos. 

Somos, nos termos de Rousseau, um “eu relativo”14 que entra em jogo constantemente, ativando uma dinâmica em que, ao observar os 

outros, volta-se o olhar para si mesmo _ comparando-se aos demais. A posição depende de como cada um se percebe durante essas múltiplas 

interações.  

                                                
14 ROUSSEAU, 2014, p. 337.  
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Não sendo um sistema fechado em si, o “eu” só pode ganhar definição e forma 

na relação com os outros, onde “fazer-se ver”15 e existir coincidem. No sentido que 

“cada um está consciente de si mesmo no outro”16. Pois, “nada e ninguém existe nesse 

mundo cujo próprio ser não pressuponha um espectador. (...) Nada do que é, à medida 

que aparece, existe no singular”. Onde “Ser e Aparecer coincidem” 17.  

A imagem do eu isolado é um espelho vazio. Dá-nos conta que “quanto mais 

se investe no Eu, quanto mais se faz dele um objeto de atenção e interpretação, mais 

aumentam a incerteza e as interrogações”18. Como tão bem captura a imagem do 

pintor belga René Magritte19. Quanto mais o homem busca sua imagem por si, mais 

ela lhe vira as costas. 

Lembro-me nesse momento do impacto causado quando li pela primeira vez 

um trecho do romance do tcheco Milan Kundera, “A Insustentável Leveza do Ser” 

(1983). Trecho que merece a longa reprodução:  

 

Todos temos a necessidade de ser olhados. Podemos ser classificados em quatro categorias, segundo o tipo de olhar sob o qual 

queremos viver. A primeira procura o olhar de um número infinito de pessoas anônimas, em outras palavras o olhar do público. (...) 

                                                
15 CANEVACCI (2009, p. 26).  
16 HONNETH (2003, p. 90).  
17 ARENDT (2010, p. 35). 
18 LIPOVETSKY (2005, p. 37).  
19 Imagem: quadro de René Magritte, intitulado “Reprodução Proibida”, 1937, atualmente no Museu Boijmans Van Beuningen, Roterdã, (Holanda).  
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Na segunda categoria estão aqueles que não podem viver sem se o foco de numerosos olhares familiares. São os incansáveis 

organizadores de eventos, mais felizes que os da primeira categoria, que quando perdem seu público imaginam que a luz se apagou na 

sala de suas vidas. É o que acontece a todos, mais ou menos dia. As pessoas da segunda categoria sempre conseguem arrumar quem 
as olhe. Vem em seguida a terceira categoria, aqueles que tem necessidade de viver sob o olhar do ser amado. A situação dessas 

pessoas é tão perigosa quanto daquelas da primeira categoria. Basta que os olhos do ser amado se fechem para que a sala fique 

mergulhada na escuridão. Por fim, existe a quarta categoria, a mais rara, a daqueles que vivem sob o olhar imaginário dos ausentes. 

São os sonhadores20. 

 

Esses modos de “ser” entrelaçados a quatro expectativas do olhar alheio foram, dentre os argumentos que conheci, aqueles que melhor 

responderam a minhas inquietações. Essa resposta interativa e incerta me afastou gradualmente de uma concepção contemporânea que toma o 

indivíduo como autossuficiente, um “super-homem”, nos termos nietzschianos. Ou mesmo alguém que porta um inconsciente individual que 

merece ser desvendado _ reforçando uma “ilusão da interioridade”21. A gradativa incapacidade desses argumentos em responder questões que 

permaneciam latentes me levou ao encontro da Sociologia. A concepção de que esse lugar interativo feito de interdependências e indeterminações 

é o fundamento do humano. Não sem razão me alinhei gradativamente a Jean-Jacques Rousseau, que defendia já em 1759 que “é preciso estudar 

a sociedade pelos homens e os homens pela sociedade”22. Inaugurando, assim, uma perspectiva sociológica para as ciências sociais.  

É também o primeiro autor a usar a expressão “opinião pública” no sentido da necessidade de consideração e aceitação social. O que não 

se trata para ele de um voluntarismo ou de uma escolha individual. Porque “o homem sociável, sempre fora de si, não sabe viver senão na opinião 

                                                
20 KUNDERA, 1985, p. 271-272.  

21 “A ilusão da interioridade é apenas o epifenômeno da exterioridade e Rousseau é, sobretudo, leitor de Condlillac. A consciência de si teria, pois, uma natureza 

essencialmente centrípeta: só se estabeleceria pela mediação da sensação” (PRADO JR, 2008, p. 62).  

22 ROUSSEAU, (1759-1762), 2014, p. 325. 
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dos outros e é, por assim dizer, exclusivamente do seu julgamento que tira o sentimento da sua própria existência”23. A sociabilidade e a opinião 

púbica são, nesse sentido, condições humanas. 

Uma espiral de reconhecimentos recíprocos e disputas por atenção e visibilidade que atingiu um nível inédito no séc. XXI com a ampliação 

da disputa individualizante por meio da emergência de um meio de comunicação massivo e interativo: a Internet. Relações sociais que caberiam 

no que Norbert Elias visionariamente chamou de “jogos multipessoais em vários níveis. Uma teia entrelaçada, feita e jogada por muitos indivíduos. 

Porém, à medida que cresce o número de jogadores e jogadas individuais, o jogador começa a achar o jogo cada vez mais opaco e incontrolável, 

como também se torna consciente de sua impossibilidade de controlá-lo”24.  

Nesse momento, mais do que uma conclusão, quero adotar um novo tom. O de levantar questões que podem auxiliar a continuidade das 

pesquisas futuras sobre a Sociogênese da Imagem da mulher. Quero deixar fios soltos para novos bordados. A começar pela questão: estamos 

sendo conduzidos a um nível de integração social mais ampliado? Ou será esse mais um mito utópico contemporâneo? Conseguiremos estabelecer 

identificações recíprocas mais estendidas, ultrapassando as origens e as nacionalidades? Será que esse processo pode conduzir a uma maior 

pacificação com a configuração de certa unidade humana? Sabemos que há uma série de “travas” persistentes. O preconceito racial, as diferenças 

entre homens e mulheres, entre etnias e culturas, as desigualdades econômicas e as separações entre os grupos são realidades do nosso tempo.  

No entanto, apesar de tantos impedimentos ao processo de “individumanização”, já podemos perceber a emergência de uma nova imagem 

pública no séc. XXI: a face humana. O rosto tornou-se simultaneamente o símbolo de nossa singularidade e integração à humanidade. Tem papel 

central, “talvez o mais central”i, para a identidade-eu e para a sociabilidade. Vale lembrar que o rosto é um atributo exclusivamente humano. 

Nenhum outro animal desenvolveu a diferenciação a esse nívelii. Ele permite que nos identifiquemos mutuamente, mesmo durante nosso processo 

                                                
23 ROUSSEAU (1754), 2012.  
24 ELIAS, 2011, I.S, p. 92. 



 

580 

 

de envelhecimento. É como se nosso aparato biológico corroborasse para uma segunda natureza_ a social. A dependência do olhar alheio para a 

nossa existência no singular.  

Não sem propósito tenho observado que a “face” é uma imagem recorrente nas redes sociais. Curiosamente a maior das redes chama-se 

“Facebook”. Se podemos levantar algumas recorrências preliminares dessa imagem_ sem a pretensão imediata de uma análise sistemática _, diria 

ser: a mixagem irônica e reflexiva dos estereótipos, o protagonismo (indicando que as mulheres não querem ser apenas consumidoras das 

visualidades alheias), transgressão dos papéis sexuais, compulsão por comunicação e conexões, marketing de si e “gerenciamento da 

espontaneidade”; consciência e crítica do ilusionismo da imagem _ via desvelamento dos efeitos (Photoshop, próteses, maquiagem etc.), duplicação 

da imagem, deformação, sarcasmo, travestimento, entre outros elementos. Imagens compostas quase sempre por meio de uma ironia reflexiva em 

relação às imagens.  

Não só nesse âmbito, mas 

também na arte, essa ironia 

autorreflexiva e lúdica25 está 

presente. Como nas séries de 

retratos do francês Michel 

Journiac e da americana Cindy 

Sherman, onde as performances 

                                                
25 Para o russo Michael Bakhtin “o riso e a visão carnavalesca do mundo, destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação incondicional e intemporal e libertam 

a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades”. Daí que uma certa “carnavalização” da 

consciência precede e prepara sempre grandes transformações, mesmo no domínio científico(...) Ao penetrar nesse mundo sentimos uma alegria especial e licenciosa do 

pensamento e da imaginação” (BAKHTIN, 2010, p. 43).  
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artísticas “desestabilizam as próprias distinções entre o natural e artificial, profundidade e superfície, interno e externo _ por meio das quais operam 

quase sempre os discursos sobre gênero” colocando em debate a seguinte questão: ser homem ou mulher “constituiria um fato natural ou uma 

performance cultural, ou seria a naturalidade constituída mediante atos performativos discursivamente impelidos que produzem o corpo no interior 

de categorias de sexo e por meio delas?”26 

Problematizações que tem conduzido a dissolução da seriedade e legitimidade das representações binárias (entre homens e mulheres), a 

medida em que emergem expressões cada vez mais particulares, através de mixagens e composições visuais inusitadas oferecidas pela estocagem 

social das imagens. O que irá possivelmente impedir uma fixação das diferenças em formas reconhecíveis. 

Pois, se é um fato social que até a primeira metade do século XX o modelo binário foi fundacional e atuante na organização social ocidental 

como um todo ele deixa gradualmente de ser. Em grande medida em razão do debate promovido pelas feministas e pelos homossexuais em torno 

da desnaturalização dos sexos a partir anos 60. Foram eles os atores responsáveis pela crescente desestabilização hierárquica entre homens e 

mulheres denunciando sua cultural ou artificial sustentação através de pesquisas denominadas de gênero (nas ciências sociais e no âmbito da 

biologia).  

 No entanto, tal disputa por legitimidade social segue um curso cada vez mais individualizante, escapando, inclusive, ao debate de gênero 

no sec. XXI em um movimento contemporâneo, ainda não nomeado, na provisória classificação de “pós-gênero”. Uma crise do campo de estudos 

gerada por um impasse vivido internamente pelas pesquisadoras de gênero na medida em que o termo _ que deu forma a um campo de estudos 

feministas _ passou a ser sinônimo da mulher. O masculino e, sobretudo, o neutro, não fazem parte significativa desse debate, onde o fato de ser 

biologicamente mulher ou pesquisar sobre as mulheres parece condicionar imediatamente a entrada das pesquisadoras a esse campo de estudos 

                                                
26 BUTLER, 2014, p. 9. 
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relativamente recente. Tal estratégia política, que funda esse debate, não consegue por essa razão se desvencilhar do feminismo e da reiteração da 

ideia de mulher. Uma contradição insolúvel onde as feministas acabam por “reforçar o tipo de pensamento que elas queriam combater”27.  

Nesse sentido o “pós-gênero” ou a crise dos estudos de gênero é igualmente produtiva ao debate em questão, na medida em que comprova 

que para deslegitimar classificações e estereótipos sociais é preciso ampliar o frame e não retornar dissimuladamente ao mesmo lugar pelo avesso. 

Porque ser mulher, ou homem, “não é tudo o que esse alguém é”28. O indivíduo está aquém e além do seu sexo. Assim, mais do que municiar uma 

guerra sem fim e sem vencedores, o importante é compor um novo lugar de identificação fora desse sistema binário em prol de um frame ampliado, 

que une, iguala e pacifica, sem homogeneizar. A humanidade composta de indivíduos: o individumano.  

A imagem dessa configuração parece, nesse sentido, ser o rosto. Visualidade igualmente utilizada pelas organizações não governamentais 

dedicadas aos direitos humanos para fazer circular suas 

propostas nas redes. No subtexto, reivindica-se o direto de 

todos a uma face humana, independentemente do sexo, 

cor, idade, etnia e religião. Mesmo a ideia de mulher tende 

a integrar-se à ideia da unidade humana. As imagens do 

séc. XXI as vinculam assim mais a um humanismo prático 

_associado ao direito_ do que a um feminismo reiterativo. 

Na campanha do Instituto Marqueês Valle Flôr, em 

                                                
27 SCOTT, 1989, p. 18.  

28 BUTLER, 2014, p. 20.  
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parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), temos mulheres que posicionam uma mecha de cabelo como um bigode _ como quem faz 

uma brincadeira. Abaixo, as frases dizem que “garra”, “frontalidade” e “atitude” não são palavras masculinas e concluem: “Elas não querem ser 

como os homens. Querem apenas os mesmos direitos”29.  

 Imagens que são produzidas com o objetivo de circular espontaneamente nas redes por meio de compartilhamentos. Assim, quanto mais 

criativa e impactante, tanto maior será a chance de circular amplamente. Perdem um caráter formalista e professoral para adotar a lógica de sedução. 

Em grande medida dialogando com a própria linguagem da Internet. Como a campanha organizada pela ONU Mulher30, realizada pela agência de 

publicidade árabe Memac Ogilvy & Mather Dubai em 2013.  

Um reconhecimento que ainda tem forma negativa nas 

imagens _ como uma privação do direito. Indicando a 

persistência do conflito. Mas que também revela 

simultaneamente que a autonomia da mulher e de cada um só 

se confirma na relação com o outro31, com o reconhecimento 

recíproco. Do contrário, a lei não ganha sentido se não for 

apropriada pela cultura _ por isso as campanhas nas redes se 

tornam uma estratégia central para uma mudança de 

mentalidade ampliada.  O que implica de alguma forma 

                                                
29 Campanha disponível nas redes sociais e em: <http://www.imvf.org>. Acesso em maio. 2014.  
30 Campanha ONU Mulher, Disponível nas Redes Sociais e em: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads>.  
31 “Só quando dois indivíduos se veem confirmados em sua autonomia por seu respectivo defronte, eles podem chegar de maneira complementária a compreensão de si 

mesmos” (HONNETH, 2003, p. 120).  

http://www.imvf.org/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads
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afirmar que “as experiências de desrespeito social são capazes de suscitar uma ação que busque restaurar relações de reconhecimento mútuo, ou 

mesmo desenvolvê-las em um nível superior”32. Uma “força moral” 33 que impulsiona mudanças sociais. Se há uma conclusão que se pode fazer 

ao observar a sociogênese da imagem na longa duração é de que o homem sempre lutou pelo direito a uma face humana. Se irá conquistá-la 

publicamente, trata-se do desafio do processo social e dos arranjos e relações que formos capazes de modelar. Por isso, gostaria de lançar algumas 

perguntas finais para essa sociedade e imagens que se configuram. Será que as rostidades interativas nos podem conduzir, enfim, para uma 

compreensão da nossa imagem e da do outro como seres particulares e conectados? Em outras palavras, seremos capazes de conformar uma 

sociedade de rostos? 

                                                
32 HONNETH, 2003, p. 18.  
33 “Reagindo a mim mesmo (a partir da reação do outro) eu me coloco em uma posição excêntrica, a partir da qual posso obter uma imagem de mim mesmo e, desse modo, 

chegar a consciência de minha identidade” (HONNETH, 2003, p. 130).  
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NOTAS DE FIM _ INTRODUÇÃO 

NOTAS DE FIM 

i “Cada um começa a olhar os outros e a querer ser olhado por sua vez, e a estima pública tem um preço. Aquele que canta e dança melhor, o mais belo, o mais destro ou o 

mais eloquente, torna-se o mais considerado. E foi esse o primeiro passo para a desigualdade e o vício, ao mesmo tempo: dessas primeiras preferencias nasceram, de um lado, 

a vaidade e o desprezo e, de outro, a vergonha e a inveja, e a fermentação causada por esses novos fermentos produziu, enfim, compostos funestos à felicidade e à inocência. 

Logo que os homens começaram a se apreciar mutuamente, e que a ideia da consideração se formou em seu espírito, cada um pretendeu ter direito a ela, e não foi possível 

faltar com ela impunemente a ninguém. Daí surgiram os primeiros deveres de civilidade, mesmo entre os selvagens, e daí toda falta voluntária tornou-se um ultraje, porque, 

com o mal que resulta da injúria, o ofendido via nela também o desprezo à sua pessoa, muitas vezes mais insuportável que o próprio mal. Foi assim que, punindo cada qual o 

desprezo que lhe testemunhara de maneira proporcionada ao juízo que de si mesmo fazia, as vinganças se tornaram terríveis, e os homens sanguinários e cruéis” (ROUSSEAU, 

1754, p. 25).  

 
ii “Na atualidade é comum não se distinguir a estigmatização grupal e o preconceito individual e não relacioná-los entre si” (ELIAS, 2000: 23).  

 
iii ELIAS, 2000: 24. 

 
iv HONNETH, 2003. 

 
v Nas palavras do historiador de arte Ernst Gombrich: “A arte não é produzida num espaço vazio, de que nenhum artista é independente de predecessores e modelos, de que 

ele, tanto quanto o cientista ou o filósofo é parte de uma tradição específica e trabalha numa área estruturada de problemas” (GOMBRICH, 2007/1977, p. 25). No mesmo 

sentido Merleau Ponty afirma: as imagens “dependem daquelas que a precedem, e sua sucessão cria uma realidade nova, que não é a simples soma dos elementos 

empregados” (MERLEAU-PONTY, p. 111, 1983). A imagem “não se situa entre o visto e o visual, mas entre o visual e um outro visual”. Ou ainda André Rouillé: “entre o 

real e a imagem sempre se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis, porém operantes” (ROUILLÉ, 2009, p. 158). 
 
vi Como Aby Warburg, Francastel, Georges Duby, Michelle Perrot, Ernst Gombrich, Margaret Mead, Erving Panofsky, Baxandall, Starobinsky, para citar alguns. Nas 

palavras do historiados de arte, Aby Warburg as séries possibilitam pensar “as continuidades, rupturas e sobrevivências entre as imagens (...). Por exemplo, quando a 

Salomé dançante da Bíblia aparece como uma mênade grega ou como quando uma serva que carrega um cesto de frutas – assim como foi imitada de modo plenamente 

consciente por Ghirlandaio ocorre no estilo de uma Vitória de um arco do triunfo romano” (WARBURG, p. 126, 2009). Não sem propósito o historiador denomina a imagem 

de “órgão da memória social”, dada a sua capacidade de armazenamento imaginário. Na introdução da obra História da Mulher, o historiador Georges Duby e a historiadora 

Michelle Perrot afirmam que “´só uma análise serial permite compreender algo da sua organização sexuada” (DUBY & PERROT, 1990). vi Criticando a ideia de que as 

séries revelariam cópias e imitações, o historiador de arte Baxandall chama a atenção que o mais interessante é pensar os “jogos de posição, e cada vez que um artista sofre 

uma influência reescreve um pouco a história de sua arte” (BAXANDALL, p. 103, 2006). 
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NOTAS DE FIM – CAPÍTULO I 

 

 
i Holocausto: “do grego holókautos (inteiro, todo) e kauto (queimado), ou seja a vítima era queimada inteiramente. (...) Os animais eram degolados em honra dos deuses 

antigos. Depois eram queimados inteiramente e a isso se dava o nome de holocausto. (...) Usa-se esse termo para referir-se à execução, em massa, de judeus durante o nazismo 
e/ou outras minorias perseguidas” (BARBOSA, 2010, p. 354). Estima-se que 9 milhões de pessoas ou mais tenham sido assassinadas acusadas de heresia e bruxaria, sendo a 

maioria mulheres. Os dados não são oficiais por ausência de provas, muitos processos foram queimados junto a fogueira das bruxas, na esperança dos magistrados e religiosos 

de não sofrerem retaliações do Diabo e dessa maneira encerrarem os malefícios da bruxa acusada” (MANDROU, 1979). 

 
ii Na obra “Inferno Atlântico”, Laura de Mello e Souza defende que foi “a caça às bruxas que treinou o olhar demonológico sobre a América” (SOUZA, p. 26, 2009). Este 

“treinamento do olhar” não tem repercussão apenas nos textos e nas narrativas, mas nas imagens. Quem o percebe é o professor de história Ronald Raminelliii, segundo o qual 

“(...) os pintores, sobretudo De Bry, por intermédio das formas visuais das bruxas e do estereótipo das feiticeiras, buscaram traduzir a estranheza contida nos relatos de 

viajantes e cronistas”. Mas, igualmente, pondera: “Ainda que o artista não tivesse concebido as índias canibais como bruxa recorreu a sua forma física, amplamente difusa na 

Europa, para figurar as ameríndias” (RAMINELLI, p. 104, 1996). 

 
iii “The processes by which images articulate and communicate meanings quite independently of literary texts. In pre-modern societies, in which modes of communication 
were predominantly oral, visual objects exercised significant social and cultural power” (ZIKA, 2009, p. 3).  

 
iv “Deixar-se publicamente chamar de feiticeira sem jamais ter protestado, torna-se repentinamente um motivo de perseguição” (MANDROU, 1979, p. 79).  

v “O séc. XIV oscilou entre três flagelos, a agitação epilética, a peste e as ulcerações, a sífilis. (...) Houve sem dúvida um remédio de que não se quis falar. No tempo em que a 

feitiçaria adquire o seu grande desenvolvimento (...) O imenso emprego das Solonáceas, sobretudo a Beladona, generalizou o medicamento no combate a estas afecções” 

(MICHELET, 2003, p. 101-102). 

 
vi “Evocando almas dos mortos, ela que pode fazer um feitiço, transformar uma pessoa em lebre, em lobo, leva-la ao encontro de um tesouro e, mais ainda, levá-la a amar!...” 

(MICHELET, 2003, p. 106). 

 
vii “_ Sabe, vizinho?...Há lá em cima uma mulher que se diz mal e bem. Eu não me atrevo a dizer nada. Mas ela tem o poder no mundo de baixo. Chama os mortos e eles vêm. 

Oh! Se ela pudesse (sem pecado, entenda-se, sem irritar Deus) mandar vir os meus!... Sabe estou sozinho, perdi tudo nesse mundo. _ Mas quem sabe o que essa mulher é? Do 

céu ou do inferno?” (MICHELET, 2003, p. 82). 

 
viii A descrição da peste concentra-se na primeira parte do romance de Bocaccio, intitulada “Início da Primeira Jornada”. Destinada ao público feminino ele inicia a obra 

alertando as leitoras do forte conteúdo da introdução: “Todas as vezes, amáveis leitoras, que, devido a reflexões íntimas, considero a que ponto o vosso sexo é naturalmente 

sensível, penso que o presente trabalho, começará por vos causar uma impressão dolorosa. A peste mortal, hoje terminada, mas cuja recordação é tão custosa para aqueles que 
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viram” (BOCACCIO, 2005, p. 15). Pede às leitoras, em seguida, para não desanimar e prosseguir a leitura: “O pesadelo do princípio? Imaginai uma montanha cujas escarpas 

tenham surgido diante dos viajantes; junto dela, porém, há uma planície tão bela e sedutora quanto for o cansaço da subida e da descida” (BOCACCIO, 2005, p. 15). Desde 

então esmera-se em nos reconduzir ao ambiente social, especialmente relatando a mudança geral de comportamento dos florentinos: “A peste fez nascer naqueles que 

continuavam vivos, pânico e obsessões de diferentes espécies, que em geral conduziam a mesma atitude cruel: fugia-se do doente e a tudo que o cercava” (BOCACCIO, 2005, 

p. 17). 
 
ix “Na nossa terra, no início da epidemia, quer tratasse de homens ou de mulheres, produziam-se certos inchaços nas virilhas e axilas: alguns desses inchaços tornavam-se do 

tamanho de uma maçã vulgar, outros como um ovo, outros um pouco maiores ou pequenos. Chama-se-lhes usualmente de bubões” (BOCACCIO, 2005, p. 16). 

 
x Na medida em que “as fórmulas e práticas mágicas possibilitam encobrir e banir da consciência os horrores dessa situação, a total insegurança e vulnerabilidade que ela traz 

consigo e a perspectiva do sofrimento e da morte” (ELIAS, 1994, p. 70). 

 
xi Será esse, por exemplo, o tom geral da obra o que Bocaccio que anuncia já na primeira página: “Fosse a peste obra de influências austrais ou a consequência das nossas 

iniquidades e que Deus, na sua justa cólera, a tivesse precipitado sobre os homens, como punição dos seus crimes, a verdade é que ela se havia declarado alguns anos antes nos 

países do Oriente (...) Depois prosseguindo a sua marcha sem se deter, propagou-se para nosso mal, na direção do Ocidente” (BOCACCIO, 2005, p. 15). Por meio de um 

mecanismo curioso, Bocaccio transforma a doença em uma denúncia contra a corrupção da sociedade florentina, atribuindo suas causas à deterioração dos valores morais 
cristãos. Mecanismo social, ainda hoje vigente, como nos lembra Susan Sontag em “Doença como metáfora” (2007). Para esta autora, “(...) doenças como tuberculose, o câncer 

e a Aids _ assim como a peste, na sua época_ têm sido vistas como metáforas da expressão da identidade dos sujeitos que as contraem” (SONTAG, 2007, 102).  

 
xii No entanto, mais do que uma mera crença na existência da magia, João XXII usava tal artifício para legitimar internamente a perseguição a opositores e se manter no poder: 

“O papado de Avignon, em especial o pontífice João XXII, como a corte do Louvre, sente-se ameaçado por uma guerrilha mágica, que busca eliminar adversários com o auxílio 

de poções, encantamentos e figuras de cera, quando não pelo auxílio, impregnado de sortilégios, mas sobremaneira eficaz, de venenos. O cardeal Francesco Gaetani, líder da 

oposição à sagração do papa, é acusado pelo tribunal real de confeccionar imagens mágicas, contra a pessoa do rei, seu irmão Philippe e outros dois cardeais. A Santa Sé francesa 

também busca a eliminação de seus inimigos mágicos: o bispo de Cahors, Hugues Géraud, após ser interrogado sete vezes pelo papa em pessoa, é torturado, flagelado e, por 
fim, queimado pelo tribunal eclesiástico no ano subsequente, em um processo envolvendo vários acusados, por atentar contra a vida de João XXII” (NOGUEIRA, Carlos 

Roberto. Do belo rei ao Papa João: magia e política. Revista USP, São Paulo, n. 42, p. 120-30, junho/agosto 1999, p. 12). 

 
xiii Um dos mais célebres autores desses pares de oposição foi o poeta lírico italiano Francesco Petrarca. Em seus versos afirmava que: “os cinco grandes inimigos da 

humanidade estão dentro de nós: a avareza, a ambição, inveja, raiva e orgulho” (PETRARCA, 1501, p. XVII). Instaura-se um patrulhamento moral em um 

jogo que varia entre os registros de caráter externalista e público, mas que incentivavam simultaneamente uma internalização desses princípios: “Censurando 

os outros, condena-se a si mesmo” (PETRARCA, 2006, p. 24), aconselhava o poeta italiano em 1326. Momento em que “as colunas do Céu erguem-se com os pés no 

abismo”. Parafraseando o historiador Jules Michelet (PETRARCA, 2003, p. 24). 

 
xiv Xilogravura. “Na xilogravura o desenho é gravado num bloco de madeira. As áreas que devem ficar sem tinta são escavadas, deixando o desenho em relevo para receber a 

tinta” (GRAHAM-DIXON, 2011, p. 27). 
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xv Por essa razão “as pessoas não consideravam necessário preservar os nomes desses mestres para a posteridade. Tinham-nos em conta em que hoje temos um carpinteiro ou 

um alfaiate. Os próprios artistas tampouco estavam interessados em adquirir fama ou notoriedade. Era muito frequente não assinarem sequer as suas obras” (GOMBRICH, 

2008, p. 202). Tal condição social dos artistas se altera gradualmente apenas no final do século XIV. 

 
xvi A Universidade de Lausanne na França promoveu Congresso Internacional com o tema “A Alegoria de Guillaume de Deguieville na Europa” em julho de 2011, com a 
participação de pesquisadores franceses, alemães, americanos e ingleses que estudam as obras de Deguieville. Programação do evento disponível em: 

<http://www.infoclio.ch/sites/default/files/eventdocs/programme_digulleville_def.pdf>. Acesso em 12 abr. 2013. 

 
xvii A ideia de feiticeira, segundo o historiador americano Friedman nos diz muito “também sobre a ansiedade dos homens, especialmente relacionada com seu órgão 

definidor. Cinco séculos atrás as mulheres eram consideradas insaciáveis sexualmente, acreditava-se que eram capazes de tornar um homem impotente e até mesmo de fazer 

seu pênis desaparecer” (FRIEDMAN, 2002, p. 10,).  

 
xviii Esses temores aldeões nutrem-se também por vezes da presunção das mulheres reputadas como feiticeiras que se gabavam de seus poderes extraordinários na ocasião de 

uma tormenta ou de uma chuva há muito desejada. Por pouco se estabelecem coincidências e rancores pessoais, os testemunhos acumulam rapidamente sobre os suspeitos todos 

os males: dores de rins, reumatismo, falsos partos e perdas de aves domésticas” (MANDROU, 1979, p. 80).  

 
xix No artigo “Gesto ritualizado y expresión em el arte” na obra “La imagem y el ojo” (1987), Gombrich demonstra que o ato de unir as mãos em prece nasce de um gesto 

militar romano de submissão (no sentido de ter as mãos atadas e incapacitadas a atos agressivos). O gesto passa a ser, posteriormente, apropriado pela Igreja Católica, 

especialmente por São Francisco de Assis, que o ressignifica como ato espiritual de humildade perante Deus, como reza ou oração nos rituais da missa. 

 
xx Em uma oração a suposta feiticeira brasileira Maria Joana invocava: “Fulano, tu me vês em cruz, e em mim vejas o Sol e a Luz, outra coisa não verás, para mim estejas 

manso, e humilde, e quedo, assim como Deus se humilhou quando o houveram preso. Fulano, Deus pode, Deus quer, Deus acabe tudo contigo, e tu para comigo, tudo quanto 

eu quiser a mim” (SOUZA, 2009, p. 307). 

 
xxi Segundo o historiador italiano Carlos Ginzburg era comum homenagear os mortos vestindo-se como cavalo, boi, entre outros animais para em seguida esmolar nas casas. 

Os testemunhos mais antigos dos rituais com disfarces de animais provêm da Capadócia, no entanto se espalham posteriormente para a França, Ásia Central, passando pelas 

comunidades gregas, armênicas e turcas. O ritual conhecido como “procissão dos mortos” permanece ainda hoje nos países de língua inglesa na chamada noite de Halloween 

(31 de outubro). “Coletas infantis, mesas arrumadas para as divindades noturnas e disfarces animalescos representavam modos diversos de entrar em contato com os mortos, 

ambíguos doadores de prosperidade” (GINZBURG, 2007 p. 169). 

 
xxii As instruções dos processos de feitiçaria são de uma leitura monótona: é um ritual quase imutável, que arrasta o suspeito até a fogueira: a partir do momento em que o juiz 

abre um dossiê sobre uma denúncia, rapidamente confirmada pelo rumor público, o encarceramento, os depoimentos, e interrogatórios, a procura das marcas e a confissão de 

encadeiam imutavelmente” (MANDROU, 1979, p. 78). 

 
xxiii Edição De Lamiis de 1489, de Ulrich Molitor’s.  

http://www.infoclio.ch/sites/default/files/eventdocs/programme_digulleville_def.pdf
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xxiv Edição De Lamiis de 1508, de Ulrich Molitor’s.  

     

 
xxv Diana. Deusa romana da caça e da lua, é representada frequentemente ao lado de um veado, segurando um arco e flecha. Aparece também rodeada de cães de caça que 

obedecem o seu comando e em companhia de ninfas. “Filha de Zeus e de Letona (Leto), Ártemis é a irmã gêmea de Apolo. Virgem severa e vingativa, indomável, aparece na 

mitologia como o oposto de Afrodite. Castiga cruelmente todo aquele que lhe faltar o respeito, transformando-o, por exemplo, em um cervo e ordenando a seus cães que o 

devorem; em contraposição, recompensa com a imortalidade seus adoradores fiéis, como no caso de Hipólito, que morreu vítima de sua castidade”. CHEVALIER, J. e 

GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). 12. ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1998).  

 

https://sites.google.com/site/dicionariodemitologia/zeus-jupiter
https://sites.google.com/site/dicionariodemitologia/apolo
https://sites.google.com/site/dicionariodemitologia/afrodite
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xxvi Iluminura ou miniatura: “é um tipo de pintura decorativa, frequentemente aplicado às letras capitulares no início dos capítulos dos códices de pergaminho medievais. O 

termo se aplica igualmente ao conjunto de elementos decorativos e representações imagéticas executadas nos manuscritos, produzidos principalmente nos conventos e abadias da 

Idade Média. A sua elaboração era um ofício refinado e bastante importante no contexto da arte medieval”. BROWN, Michelle. Um guia de termos técnicos. Malibu e British 

Library, Londres, 1994.  

 
xxvii Provavelmente, ele toma como referência a narrativa do mito pagão do rapto de Perséfone. “Filha de Deméter – deusa ligada à semeadura e colheita – e Zeus (Ζεύρ), 

colhendo flores numa planície quando, então, a terra se abre. Dela surge Hades, Senhor do Mundo Subterrâneo, e rapta a deusa” em um cavalo negro, tomando-a como 

esposa. “A narrativa mítica do rapto de Perséfone é mencionada por Hesíodo na Teogonia e descrita no Hino Homérico a Deméter”. ALBUQUERQUE; Mariana; CÂNDIDO, 

Maria. “O rapto de Perséfone, a busca de Deméter”. I Congresso Internacional de Religião, Magia e Mito no Mundo Antigo. Rio de janeiro, UERJ, 2010. Disponível em 
<http://www.nea.uerj.br/Anais/coloquio/mariana.pdf>. Acesso em 10 mai. 2013.  

 
xxviii Talho-doce. Neste tipo de gravura em metal, o artista usa um instrumento chamado buril para registrar a imagem. A técnica que exige controle e precisão do artista 

produz traços nítidos e cores difusas de textura granulada, devido ao efeito do ácido. A placa e uma folha úmida de papel passam pelos rolos da impressora, que pressiona o 

papel, transferindo a imagem. (...) A vantagem destas formas de gravura é a possibilidade de reproduzir uma imagem várias vezes” (GRAHAM-DIXON, 2011, p. 27). 

 
xxix As leis de Nuremberg regulavam os ofícios. Assim, um dos regulamentos afirmava que a condição de mestre só era concedida após o matrimônio. Dürer, por sua vez, 

participava das chamadas “artes livres”, ofícios que possuíam pouca regulamentação pelo Conselho. É importante afirmarmos que a comunidade era extremamente 

regulamentada: havia códigos de vestimenta de acordo com cada grupo social, restrições de dança e participações em festivais de acordo com seu estamento, entre outros dos 

diversos códigos que faziam de Nuremberg uma evidente sociedade estamental. Essa situação era alimentada pela visão do Conselho de que uma sociedade regulamentada 

tinha mais chances de sobrevivência enquanto corpo político-social. (..) Em Nuremberg a união conjugal era a principal forma de se adquirir os direitos cívicos” 

(VEDOVELI, p 17, 2009). 
 

xxx  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pergaminho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medievo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abadia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_medieval
http://www.nea.uerj.br/Anais/coloquio/mariana.pdf
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xxxi Na série: 1) Lucas van Leyde (1499-1533?); 2) Hans Burgkmair (1519); 3) Lucas Cranach (1530); 4) Escultura de autor desconhecido (sec. XIV ou XV?).  

 

 
xxxii Entendendo o processo civilizador nos termos do sociólogo Norbert Elias podemos afirmar que “entre as características universais da sociedade, coloca-se a tríade dos 

controles básicos: 1. A possibilidades de controlar séries de acontecimentos não humanos (Natureza); 2. Controle das relações interpessoais; 3. Controlar a si próprio” 

(ELIAS, I.S, 2011, p. 171). Especialmente tenta demonstrar como “o controle efetuado através de terceiras pessoas é convertido em autocontrole” (ELIAS, P. C.2, 1993, p. 

193). 

 
xxxiii Saturno. Deus grego que simboliza o canibalismo, a violência sexual e a fragmentação do corpo. Também conhecido como Crono, o mito de Saturno narra um Deus que 
diante das coerções paternas conspira contra ele ao lado da mãe. O filho castra o órgão genital paterno com uma foice lançando-o ao mar (fato que dá origem ao nascimento 

de Vênus/ Afrodite). Já adulto, reinando no lugar de seu pai, viu-se ameaçado por uma profecia de que um de seus descendentes o destronaria. Antecipando-se a isso Saturno 

engolia seus filhos assim que eles nasciam. Mas, sua esposa Reia consegue esconder um de seus filhos e a profecia se cumpre. Zeus destrona o pai e reina no Olimpo. O mito 

é tema de uma xilogravura que ilustra o livro de Giovanno Boccaccio, de 1531. Nela, simbolicamente, Saturno é quem simultaneamente tem o órgão genital decepado e come 

uma criança – um de seus filhos (DOGGETT, 2006, p. 21). 
xxxiv Nas palavras do historiador de arte Gombrich, “nunca deve ser deixado de fora a função que se espera que uma imagem cumpra” (GOMBRICH, 2012, p. 7,).  

 
xxxv Torna-se também célebre artisticamente por sua habilidade em representar paisagens, especialmente pelas faldas setentrionais próximas ao rio Danúbio na Alemanha e por 
desenhar o nu feminino com uma anatomia e movimento particular, adornando-as ricamente com grandes chapéus e colares. 

 
xxxvi “Os instintos, as emoções, eram liberados de forma mais livre, mais direta, mais aberta do que mais tarde. Só para nós, para quem tudo é mais controlado, moderado, 

calculado, em que tabus sociais mergulham mais fundamente no tecido da vida instintiva como forma de autocontrole, é que está visível intensidade de religiosidade, 

beligerância, ou crueldade parece contraditória” (ELIAS, 2011, p. 190). 
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xxxvii Termo criado para nomear uma técnica tipográfica inventada pelo francês Firmin Didot em 1795. Ao contrário dos tipos móveis de Gutemberg (1452) o estereótipo seria 

uma cópia de uma página. O que consistia em derramar metal fundido sobre uma página de tipos móveis já montada formando um bloco único de texto depois de seco. O 

resultado: uma placa metálica fixa ou sólida de tipos. 

 
xxxviii Sinopse do “Conto do Inverno” de William Shakespeare de 1610/1611: “Com ciúmes do amigo Polixeno, o rei Leonte mandou prender sua esposa, Hermíone. Na 

cadeia, ela teve uma filha que o rei abandonou. A menina, chamada Perdita, salvou-se e Hermíone morreu na prisão. Anos depois, o filho de Polixeno se apaixonou por 

Perdita, mas Polixeno foi contra o relacionamento com uma plebeia. Os jovens se refugiaram na corte de Leonte que reconheceu a filha perdida. Leonte arrependeu-se do 

passado e implorou perdão, revelando seu remorso pela morte de Hermíone. Hermíone reapareceu, revelando que ainda vivia. Perdita e Hermíone se reconciliaram com 

Leonte. Polixeno permitiu o casamento dos jovens e também se reconciliou com o velho amigo” (SHAKESPEARE, 2007). 

xxxix AUTÓLICO — Aqui está outra, de um peixe que apareceu na costa, na quarta-feira de oitenta de abril, a quarenta mil braças acima da água, e cantou esta balada contra o 

duro coração das raparigas. Há quem diga que ele tinha sido mulher, que fora transformada em um peixe frio por ter querido trocar carne com quem lhe dedicava amor. Essa 
balada é muito triste e igualmente verídica. 

DORCAS — E pensais que essa também seja verdadeira? 

AUTÓLICO — Cinco juízes a subscrevem, havendo mais testemunhas para o caso do que eu poderia carregar. 

BOBO — Deixa essa também de lado. Mostra-nos outra. 

AUTÓLICO — Esta aqui é uma balada alegre, mas muito interessante... 

(SHAKESPEARE, 2007)  

 
xl “Só por essa palavra, Feiticeira, o ódio mata quem quer. A inveja das mulheres e a cupidez dos homens apoderam-se dessa arma tão cômoda. Aquela é rica...? Feiticeira! A 
outra bonita...? Feiticeira!” (MICHELET, 2003, 14). O sociólogo Norbert Elias também narra um caso de revanchismo entre famílias que gerou uma denúncia de bruxaria 

feita pelo preboste da cidade de Péronne, chamado d’Escouchy, contra a viúva de um procurador da cidade, seu desafeto, em 1440. “O preboste, por seu lado, ameaçava a 

viúva de seu inimigo com uma investigação por prática da bruxaria. A mulher ontem um mandado, obrigando d’Escouchy a transferir a investigação para as mãos da justiça” 

(ELIAS, 2011, p. 188). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://pt.wikipedia.org/wiki/1610
http://pt.wikipedia.org/wiki/1611
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xli  

 
xlii Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano foi um conquistador espanhol, especialmente esteve na região do México, durante o descobrimento da América. 

 
xliii Uma cópia da imagem realizada em marfim por Hering Loy, encontra-se no museu do Prado, Madrid.  

 
xliv Em uma das publicações destinadas ao controle do comportamento, escrita por Richard Weste, a orientação é categórica: “Não permitas que teus membros íntimos sejam 
expostos à vista: é muito vergonhoso, detestável e rude” (WESTE, apud ELIAS, 2011, p. 132). Em outra obra francesa, no capítulo que trata “Das partes do corpo que devem 

ser ocultadas”, da obra La Salle: “faz parte do decoro e do pudor cobrir todas as partes do corpo com exceção da cabeça e das mãos. Deve-se tomar cuidado para não tocar 

com as mãos nuas qualquer parte do corpo que não é habitualmente deixada descoberta” (LA SALLE, apud ELIAS, 2011, p. 132). 

 
xlv Padre jesuíta Simão de Vasconcelos: “nasceu no Porto em 1597, onde estudou humanidades, filosofia e teologia, e veio para o Brasil aos dezenove anos, quando entrou 

para a Companhia de Jesus. Acompanhou o padre Vieira na embaixada da Restauração Portuguesa em 1641 e retornou ao Brasil em 1642. Ocupou quase todos os cargos da 

Companhia de Jesus no Brasil (reitor do Colégio da Bahia, reitor do Colégio do Rio de Janeiro e provincial). Escreve a obra Faleceu em 1671 no Rio”. DOMINGUES, Beatriz 

Helena. “A Filosofia e Ciência Modernas nos Escritos do Padre Simão de Vasconcelos”. Revista Numeo: revista de estudos e pesquisa da religião. Juiz de Fora, v. 2, n. 2, p. 

IOS-139, 1999.  

 
xlvi Título da obra publicada pelo padre em 1668. “A estrutura do texto de Notícias curiosas e necessárias das coisas do Brasil compõe-se de perguntas endereçadas pelo Pe. 

Simão de Vasconcelos aos índios, seguidas de comentários das respostas a ele oferecidas, sempre tentando “medir” sua concordância com teses mais antigas e recentes que os 
europeus vinham discutindo até então” (...).Vasconcelos se dedica a oferecer conjecturas e respostas para diferentes aspectos da vida brasileira - tais como clima, povoamento, 

costumes, etc. -, nos quais é possível identificar uma visível conexão com as principais questões teológicas, filosóficas e científicas debatidas na Europa do século XVII” 

(DOMINGUES, 1999, p. 106-7). 

 
xlvii O esquema inicial “começa não com sua própria impressão visual, mas com a ideia, ou conceito que o artista tem”, “com sua ideia” (..) “Quando não há uma categoria 

preexistente, a distorção se instala. Seus efeitos são particularmente divertidos.  
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xlviii Acompanha a imagem uma extensa legenda. Mas, em vez de descrevê-la e observar as adições do autor: ignora-a. O editor prefere colar trechos da carta de Vespúcio, 

produzindo um efeito no mínimo curioso e revelador da relativa autonomia e traições entre essas representações. Diz a legenda:  

Essa imagem nos mostra o povo e a ilha descobertos pelo Rei de Portugalxlviii e por seus súditos. Essas pessoas andam nuas, são bonitas e têm uma 

cor de pele acastanhada, sendo bem constituídas de corpo. Cabeças, pescoços, braços, vergonhas e pés, tanto de homens quanto de mulheres, são 

enfeitados com penas. Os homens têm também no rosto e no peito muitas pedras preciosas. Ninguém é possuidor de coisa alguma, pois a propriedade 

é de todos. Os homens tomam por mulher a que mais lhes agrade, podendo ser sua mãe, irmã ou amiga. Guerreiam entre si e devoram uns aos 

outros, inclusive os que matam em combate, cujos corpos penduram para assar sobre fogueiras. Vivem 150 anos. E não possuem governo 

(VESPÚCIO, apud LEITE, 1996).  

 

xlix  Juízo Final (1425) Fra Angélico, Museu Convento São Marcos, Florença.  

 
l (...) “A Espanha e Inglaterra não tiveram centros de destaque onde a arte da imprensa se desenvolvesse mais do que no âmbito provinciano, como no caso de Veneza ou 

Paris. Assim, em muitos casos, poder-se-iam consideras incunábulos os livros impressos até 1550, dado o desenvolvimento tardio da tipografia” (GIORDANO, 2009, p. 10-

11). 

 
li Um gesto que se torna uma convenção desde a arte medieval, período em que se desenvolve um conjunto de gestualidades na imagem que tinham uma função didática e 

catequizadora. Nas palavras do Papa Gregório Magno “a pintura pode fazer pelo analfabeto o que a escrita faz pelo que sabem ler” (...). Dentre esse conjunto de gestos 

simbólicos “a mão estendida num gesto que na arte medieval significa o ato de falar” (GOMBRICH, 2008, p. 180). 
lii “Partiu de Portugal para a capitania de Pernambuco, onde chegou em 28 de janeiro de 1548. A embarcação portuguesa em que estava tinha o objetivo principal de recolher 

pau-brasil, mas também deveria combater quaisquer navios franceses que estivessem a negociar com os nativos, bem como deveria também 

transportar degredados portugueses remetidos para povoar a colônia. Em sua segunda viagem, Staden partiu de Sevilha rumo ao Rio da Prata em um navio espanhol em 

1549, mas o navio veio a naufragar no ano seguinte, no litoral do atual estado brasileiro de Santa Catarina. Os integrantes da expedição, depois de passarem dois anos na 

região, decidiram rumar para a cidade de Assunção: uma parte deles iria por terra e outra parte, por navio. Staden se juntou ao segundo grupo e rumou para a cidade de São 

Vicente, onde tentaria fretar um navio capaz de chegar a Assunção. Antes de chegar a São Vicente, porém, o navio de Staden naufragou próximo a Itanhaém. Seus ocupantes 

conseguiram nadar até a praia. De lá, foram a pé até São Vicente, onde Staden foi contratado como artilheiro pelos colonos portugueses para defender o Forte de São Filipe 
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da Bertioga, que se localizava nas proximidades da cidade. Enquanto caçava sozinho fora dos limites do forte, Staden foi feito prisioneiro por uma tribo tupinambá“. 

Disponível em UOL Educação. Acesso em 09. Nov. 2013.  

 
liii Albert van der Eckhout (Groningen Holanda ca. 1610 - idem ca. 1666). Pintor, desenhista. Inicia seus estudos em pintura com Gheert Roeleffs, seu tio. A serviço do conde 

Maurício de Nassau (1604 - 1679), governador-geral do Brasil holandês, Echkout viaja para o Brasil, onde permanece por sete anos (1637-1644). Entre os companheiros, na 
comitiva de Nassau, destacam-se os artistas Frans Post (1612 - 1680) e Georg Marcgraf (1610 - 1644). No período em que esteve no Nordeste brasileiro desenvolve intensa 

atividade como documentarista da fauna e da flora e como pintor de tipos humanos. A estada no Brasil é considerada sua principal fase. Nesse período, produz cerca de 400 

desenhos e esboços a óleo presenteados por Nassau a Frederich Wilhelm, eleitor de Brandemburgo1, em 1652, e agrupados por Christian Mentzel, entre 1660 e 1664, nos 

volumes Theatri Rerum Naturalium Brasiliae e Miscellanea Cleyeri, pertencentes hoje à Biblioteka Jagiellonska, Cracóvia, Polônia. Produz também 26 telas a óleo presenteadas 

a Frederik III (1609 - 1670), rei da Dinamarca, em 1654, das quais 24 encontram-se hoje conservadas no Departamento de Etnografia do Nationalmuseet [Museu Nacional da 

Dinamarca] em Copenhague. Albert Eckhout retorna a Holanda em maio de 1644, fixando residência em Groningen. Casa-se e transfere-se para Amersfoort, a leste de Amsterdã, 

onde nascem seus dois filhos. Em 1653, passa a trabalhar em Dresden como pintor na Corte de Johan Georg II (1613 - 1680). No ano de 1663, volta a residir em Groningen, 

onde falece por volta de fins de 1665 ou início de 1666”. Enciclopédia Itaú Cultural, Artes Visuais. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=70>. Acesso em 09. Nov. 2013 

 
liv Eu atendi a seu pedido por vários motivos. Primeiro, porque há cinquenta anos o seu pai, que nasceu e foi criado na mesma cidade que eu, de nome Wetter, e que naquela 

cidade natal e também em Homberg, onde atualmente mora, sempre demonstrou ser uma pessoa correta, justa e dedicada, e versando ainda nas melhores artes. Se, de acordo 

com o velho ditado, a maçã não cai longe da árvore, então devemos esperar que Hans Staden, o filho deste honrado homem, se assemelhe ao pai em valor e devoção” 

(EICHMANN, apud STADEN, 1999, p. 31). 

 

lv  
 
lvi Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano foi um conquistador espanhol, especialmente esteve na região do México, durante o descobrimento da América. 
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lvii Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, o Duque de Alba, foi um militar e político castelhano que se notabilizou nas campanhas de Navarra, dos Países Baixos (de que 

foi governador), de Itália e de Portugal, primeiro ao serviço do imperador Carlos V e depois de Filipe II de Espanha. 

 
lviii Técnica realizada sobre gravura de metal que oferece um efeito delicado e nítido, que conta com a precisão do artista para manusear o buril. 

 
lix Maracás. “Os selvagens creem numa cousa que cresce como uma abóbora. É grande como um pote de meia pinta e oca por dentro. Fincam-lhe através de um pequeno cabo, 

cortam-lhe uma abertura como uma boca e mete-lhe no interior pequenas pedras, de modo que choacolha. Sacolejam isso quando cantam e dançam. Chamam-no maracá” 

(STADEN 2008, p. 173). 

 
lx Os índios acreditavam que Staden era português _ inimigos dos Tupinambás. Sua negativa e a dúvida dos índios prorrogaram o seu assassinato. Staden conta qual seria a 

versão dos índios tupinambás para essa inimizade com os portugueses: “Sabiam muito bem que os franceses eram tão inimigos dos portugueses como eles próprios. Pois os 

franceses vinham anualmente em navios e traziam-lhes facas, machados, espelhos, pentes e tesouras. E eles lhes davam, em troca pau-brasil, algodão e outras mercadorias, 

como penas e pimenta. Eram portanto, bons amigos. Com os portugueses era diferente. Pois anos antes haviam chagado a terra e estreitaram amizade com os tupiniquins, seus 

inimigos. Logo depois os procuraram para comerciarem. Eles, os tupinambás, tinham ido com muita confiança nos navios; quando os portugueses conseguiram um número 

suficiente deles a bordo, os assaltaram, amarraram, conduziram e entregaram aos tupiniquins, pelos quais foram então mortos e devorados (STADEN, 2008, p. 93). 

 
lxi A vingança ameríndia pelos cronistas:  

 Jean Léry: “Os selvagens se guerreiam não para conquistar países e terras uns aos outros, porquanto sobejam terras para todos; não pretendem tampouco enriquecer-

se com os despojos dos vencidos ou o resgate dos prisioneiros. Nada disso os move. Confessam eles próprios serem impelidos por outro motivo: o de vingar pais e 

amigos presos e comidos no passado (...). Essa gente tem arraigado no coração o sentimento de vingança” (LÉRY, 2007, p. 183).  

 Pero de Magalhaes Gandavo: “Somente com esta sede de vingança sem esperanças de despojos, nem doutro algum interesse que os move, vão muitas vezes buscar 

seus inimigos muito longe” (GANDAVO, apud FERNANDER, 2006, p. 67).  

 Claude Abeville: “é preciso primeiramente que se saiba que não fazem guerra para conservar ou estender os limites de seu país, (...) excitam-se mutuamente à guerra, 

a fim, dizem, de tirar desforra, de vingar a morte de seus semelhantes (ABEVILLE, apud FERNANDER, 2006, p. 67).  

 Pe. Manoel da Nóbrega: “não se guerreiam por avareza, (...) mas somente por ódio e vingança” (NÓBREGA, apud FERNANDER, 2006, p. 67).  

 André Thevet: “a causa de suas guerras não se apoia em nenhuma razão, a não ser o desejo de vingança gratuita, tal como fazem os animais ferozes”. (..) É bem 

verdade que, sou forçado a acrescentar um pormenor, embora o faça com um pouco de vergonha. É que eles se vingam até mesmo dos piolhos e pulgas, mas de um 

modo antes bestial que razoável: esmagam-nos...com os dentes!” (THEVET, 1978, p. 135).  

 Gaspar Barleau: “são avidíssimos de vingança e sangue humano” (BARLEAU, apud FERNANDER, 2006, p. 68). 
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 Pe. Ives D’Evreux: “entre todos os vícios que estão sujeitos esses bárbaros sobressai a vingança, que nunca perdoam” (EVREUX, apud FERNANDER, 2006, p. 68).  

 Pe. Simão de Vasconcellos: “São por estremos vingativos com crueldade desumana, não se esquecem jamais dos agravos, até tomar vingança deles” 

(VASCONCELLOS, apud FERNANDER, 2006, p. 68).  

 Hans Staden, descrevendo um diálogo ritual: “sim falo o matador, aqui estou eu, quero matar-te, pois tua gente matou e comeu muitos dos meus amigos” (STADEN, 

2008, p. 182).  

O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, mais tarde, em sua pesquisa de doutoramento (1947-51), compreenderia a vingança como uma função manifesta, associada a 

uma função latente da guerra. Ou seja, ela era a forma evidente de uma motivação de integração social mais complexa não tão clara para os cronistas da época. Qual seja, 

aquela que objetivava restaurar a integridade sagrada do coletivo perdida com a morte de um de seus integrantes. A vingança seria a “consequência a aplicação mágico-

religiosa do princípio de reciprocidade”, como parte das crenças mágico-religiosas dos ameríndios de que a constelação de ritos de destruição física e espiritual dos inimigos 

levaria a reintegração espiritual das vítimas do grupo e a debilidade mágica-espiritual dos inimigos. Ele afirma: “como forma de relação intertribal, a guerra não era a causa 

eficiente do tratamento recíproco, mas antes o efeito de uma aplicação mágico-religiosa do princípio de reciprocidade” (FERNANDES, 2006, p. 382). Nesse sentido, “o 

sacrifício ritual fazia parte de da constelação de ações sociais imputadas aos humanos pelas obrigações em face das entidades sobrenaturais” (FERNANDES, 2006, p. 373).  

 
lxii A ideia de que “o condicionamento foi e é caro. Uma responsabilidade vai pesando sobre o homem à medida que se civiliza. E isso tanto se entende a luz das torturas, 

físicas ou psíquicas que Nietzsche havia identificado na origem da cultura, quanto à luz do que Freud diz, no fim da vida, sobre a própria civilização: quanto mais aumenta, 
mais cresce a infelicidade. (...) Ou ainda em Marcuse, Eros e civilização, “que é justamente a primeira grande crítica dirigida a ideia de que o custo da Kultur está na 

infelicidade, no crescente recalcamento das pulsões cuja satisfação pode nos fazer felizes” (RIBEIRO, apud ELIAS, 2011, p. 10). Elias, por sua vez adota uma posição 

intermediária em sua obra “não fui orientado neste estudo pela ideia de que nosso modo civilizado de comportamento é o mais avançado, nem pela opinião de que a 

civilização é a pior forma de vida”(...) Sentimos que nos metemos, através da civilização, em certos emaranhados desconhecidos de povos menos civilizados. Mas sabemos 

também que esses povos menos civilizados são, por seu lado, atormentados por dificuldades e medos dos quais não mais sofremos, ou pelo menos não no mesmo grau” 

(ELIAS, p. 18, 2011) 

 
lxiii O historiador Ronald Raminelli utiliza os termos canibalismo e antropofagia como sinônimos, indistinguindo-os. Em um trecho ilustrativo diz: “as gravuras representam o 

sexo feminino como topos do canibalismo” e ao final do mesmo parágrafo afirma “os europeus conceberam-nas como as melhores representantes do ritual antropofágico” 

(RAMINELLI, p. 85, 1996). Já a antropóloga Bernadette Bucher na obra La sauvage aux seins pendants (1977), com quem Raminelli dialoga para chegar a esta concepção 

adota uma associação diferente da que propomos. Ela associa o surgimento das índias velhas de Bry aos entraves do empreendimento colonial dos protestantes. Raminelli 

também aponta uma deficiência da análise da autora “Bucher passa ao largo dos relatos europeus sobre o novo mundo. Nem mesmo recorre à etnologia para analisar a obra de 
Theodore De Bry. Sua abordagem ressalta apenas a chave europeia para a compreensão das imagens” (RAMINELLI, p. 98, 1996).  

 
lxiv Claude d'Abbeville (? - Rouen, 1632)1 2 foi um religioso e entomólogo francês. Participou da expedição enviada em 1612 ao Brasil (Maranhão) pelo governo de seu país. 

Junto de seu amigo Yves d'Évreux, identificou e batizou com nomes indígenas diversos insetos, tais como as grandes borboletas azuis, as mutucas e os mosquitos. É autor 

da obra Historie de la mission des pères capucins en l'isle de Maragnan et terres circonvoisines (1614), em português: História da missão dos padres capuchinhos na ilha de 

Maranhão e terras circunvizinhas. Disponível em UOL. Acesso em 09. Nov. 2013.  
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lxv Antonio Pigafetta “pagou de seu próprio bolso uma expressiva quantia para acompanhar e auxiliar o capitão português a serviço da Espanha, Fernão de Magalhães em sua 

viagem ao redor do mundo. Manteve um registro acurado da viagem, o qual mais tarde lhe foi valioso na tradução de uma das línguas filipinas, o Cebuano, sendo considerado 

o primeiro documento a registrar esta linguagem. Dos duzentos e sessenta homens que partiram na expedição em 1519, Pigafetta foi um dos dezoito que lograram retornar à 

Espanha em 1522, tendo completado a circum-navegação sob o comando de Juan Sebastián Elcano após a morte de Magalhães. Escreve a obra “Primer viaje en torno del 
globo”. Disponível em: UOL Educação. Acesso em: 06. abr. 2013.  

 
lxvi Padre José de Anchieta. Jesuíta da Companhia de Jesus de origem espanhola que serve aos interesses dos portugueses no Brasil. Foi um importante personagem da 

história nacional e de sua colonização. Formado em Filosofia no Real Colégio de Artes e Humanidades em Coimbra, decide seguir a vida religiosa. Em grande medida pela 

devoção do pai à Nossa Senhora e do parentesco com Ignácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Chega ao país em 1553, com apenas 20 anos. Em uma missão a 

pedido do padre português Manuel da Nóbrega, o primeiro a chegar ao país. Anchieta viveu próximo aos índios, com o objetivo de catequizá-los. Em 1563, na Confederação 

dos Tamoios, fica voluntariamente como refém dos índios como estratégia de negociação com os portugueses. Durante o período compõe o “Poema a Virgem”, “Os feitos de 

Mem de Sá” (1563); e a “Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil” (1595), considerada a primeira gramática nacional (com os fundamentos do tupi). É ele 

também um dos fundadores de São Paulo (1554), participando da missa que confere o nome do apóstolo a cidade; além de fundar o Colégio São Paulo. Também auxilia o 

militar português Estácio de Sá (posteriormente governador geral do RJ), no combate contra os franceses instalados na Baía de Guanabara, na chamada França Antártica 

liderada por Villeganon. José de Anchieta é beatificado em 1980 por João Paulo II, e considerado o Apóstolo do Brasil. 
 
lxvii Luiz Figueira nasceu em Almodóvar em 1574, e completou seus estudos na Universidade de Évora, alistando-se na Companhia de Jesus em 22 de janeiro de 1592. 

Chegou ao Brasil em 1602, e esteve pela primeira vez em terras maranhenses em 1622 (MENEZES, 2005) 

 
lxviii Pintura Alegórica. “Expressa um sentimento ou conceito por meio de um ou várias imagens. Embora próxima do símbolo, a alegoria distingue-se. Enquanto no símbolo 

a relação entre a imagem e significação é direta e clara, na alegoria essa relação é arbitrária, fruto de uma construção intelectual (...) A alegoria fala de outra coisa que não de 

si mesma (allos, do grego outro, agorein falar, allegoreno, falar de outro modo) “. Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3819>. Acesso em: 10. Nov. 2012 

 
lxix Museu Ufizzi, Florença. “A temática foi elaborada a partir de uma pintura perdida do artista grego Apeles, A Calúnia. Apelas a realiza porque teria sido injustamente 

difamado por um artista rival, chamado Antiphilos, que o acusa de ser cumplice de uma conspiração contra o rei do Egisto Ptolomeu I. Vinga-se do rival com a obra. O rei 

está ladeado pelas figuras alegóricas da Ignorância e da Suspeita. (...) Atrás dele o Remorso, como uma velha mulher, que olha sorrateiramente para a Verdade. Ela aponta 
para o céu, remetendo o inocente à justiça divina, e aparece nua, sem nada a esconder, como o próprio Apeles”. Análise da obra “A calúnia de Apelles” disponível em: 

<http://casozza.wordpress.com/2008/02/25/a-calunia-de-apeles-de-sandro-botticelli-1445-%E2%80%93-1510/>. Acesso em 06. abr. 2013.  

 
lxx Painel com várias cenas ligadas pelo mesmo tema que se abrem uma atrás da outra. É composto por outras duas imagens. As da vida de Maria na primeira abertura e as 

Tentações de Santo Antônio e a visita de Santo Antônio a São Paulo entre esculturas de Nicolas e Haguenau no último conjunto de imagens. O políptico encontra-se no museu 

Unterlinden em Colmar (hoje cidade francesa). Disponível em < http://www.musee-unterlinden.com/isenheim-altarpiece.htm>. Acesso em: 02. mai. 2012.  

 
lxxi Quase nada se sabe sobre ele, inclusive há dúvidas sobre o seu nome. Segundo o historiador de arte Gombrich, o artista pode de fato ser Mathias Gothardt Nithardt. 
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lxxii Uma advertência severa, uma repreensão lapidar a ignorante leviandade das vaidades humanas, a inconsciência dos excessos e finitudes várias do homem – os seus vícios, 

suas paixões desonestas, funestas, os seus apetites venais insaciáveis, as suas perigosas irracionalidades, as suas pulsões inconfessáveis, tudo o que se aprecia, sem freio e pudor, 

com hedonismo, neste mundo de carnalidades e materialismos primários, inundado pelos prazeres mais desatinados. Que tem um fim! _ é esse aviso (CALHEIROS, 1999, p. 

02)  

 
lxxiii “É feio lamber dedos gordurosos ou secá-los no casaco. Melhor é usar a toalha da mesa ou o guardanapo” A frente continua “algumas pessoas levam as mãos ao prato de 

servir (..) lobos fazem isso” julgava e orientava De “Civilitate morum puerrilim” (Da civilidade em meninos) de Erasmo de Rotterdam, em 1530. Nas orientações inglesas na 

obra “The Habits of ty” (Os hábitos da boa sociedade) a contraposição é direta: “os garfos forma indubitavelmente uma invenção posterior aos dedos, mas uma vez que não 

somo canibais, sinto-me inclinado a pensar que os garfos foram uma boa invenção” (ELIAS, p. 96, 2011).  

 
lxxiv Doutor das Pragas. “Vestiam uma máscara de bico de pássaro que ajudava a praga a sair do corpo do doente. Acreditava-se que a praga (em sua maioria a peste 
bubônica, mas haviam outros tipos de epidemia) era transmitida por pássaros e a função da máscara era justamente atrair a praga para curar o convalescente. Para a proteção 

do Plague Doctor, os olhos da máscara eram feitos em um material vermelho que acreditavam ser impermeável às doenças. Dentro da máscara havia diversos itens 

aromáticos, para proteção do ar pútrido que era visto como causa da infecção. Era também usado pelo doutor uma ponteira de madeira que era usada para examinar o paciente 

sem tocá-lo” (GRATIA, Aliena. p. 5, 2012) 

 
lxxv Antes já havia sido associado a uma mulher, no mito grego de Medéia e “utilizado pelas autoridades de Roma contra os cristãos. Depois esses o utilizaram contra os 

judeus”lxxv no conhecido Massacre dos Inocentes de Herodes rei da Judeia descrito pelo Evangelho de Mateus (2, p. 16-18). A própria representação de Medéia volta à tona na 

metade do sec. XVI. Associada a um caldeirão e a morte ritual. O mito de Jasão e Medeia é narrado por vários autores gregos, mas populariza-se na versão de Eurípedes 431 

a.C. É o autor que afirma ter Medéia assassinado os próprios filhos na frente do ex-marido Jasão, como forma de vingar-se por ter sido abandonada após tê-lo auxiliado em 

diversas provas em busca do velo de Ouro. Em outras versões anteriores os autores afirmam que Medéia em fuga não pode levar os filhos, que forma apedrejados pela família 

Creonte. Ao que tudo indica Eurípedes preferiu poupar os cidadãos de coríntios da versão do infanticídio, atribuindo a uma mulher a responsabilidade do assassinato no mito. 

 
lxxvi Saturno. Deus grego que simboliza o canibalismo, a violência sexual e a fragmentação do corpo. Também conhecido como Crono, o mito de Saturno narra um Deus que 

diante das coerções paternas conspira contra ele ao lado da mãe. O filho castra o órgão genital paterno com uma foice lançando-o ao mar (fato que dá origem ao nascimento 

de Vênus/ Afrodite). Já adulto, reinando no lugar de seu pai, viu-se ameaçado por uma profecia de que um de seus descendentes o destronaria. Antecipando-se a isso Saturno 

engolia seus filhos assim que eles nasciam. Mas, sua esposa Reia consegue esconder um de seus filhos e a profecia se cumpre. Zeus destrona o pai e reina no Olimpo. O mito 

é tema de uma xilogravura que ilustra o livro de Giovanno Boccaccio, de 1531. Nela, simbolicamente, Saturno é quem simultaneamente tem o órgão genital decepado e come 

uma criança – um de seus filhos. 
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lxxvii  Saturno devorando seu filho (1819-1823), por Francisco Goya, Museu do Prado, Madrid.  
 

lxxviii Para o poeta uruguaio Eduardo Galeano, “a prata e o ouro da América penetram, no dizer de Engels, como ácido corrosivo em todos os poros da moribunda sociedade 

feudal da Europa, e ao serviço do nascente mercantilismo capitalista” (GALEANO, 2013, p. 64). 
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NOTAS DE FIM – CAPÍTULO II 

 
i “Em 330, o imperador Constantino transferiu a capital para Bizâncio, rebatizada de Constantinopla. A cidade era grega, mas estava em contato com culturas do Oriente-

próximo. Os artistas bizantinos criaram suas primeiras obras-primas religiosas em mosaicos. (...) Posteriormente em pinturas murais e ícones” (GRAHAM-DIXOM, p. 64, 

2011) 

 
ii Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino, o Grande (em latim; Naissus, 272 — 22 de maio de 337), foi um imperador romano, 

proclamado Augusto por suas tropas em 25 de julho de 306, tendo governado uma porção crescente do Império Romano até a morte. Constantino entrou na História como 

primeiro imperador romano a professar o cristianismo, na sequência da vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Mílvio, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele 

mais tarde atribuiu ao Deus cristão (Fonte: UOL Educação). Acesso em 4 abr. 2012. 

 
iii Esculpido com cenas que mostram o culto de Átis, que se espalhou para Roma a partir da Turquia através da Grécia durante o reinado de Claudius (AD 41-54). (...) O enterro 

da efígie de Átis amarrado a uma estaca, de luto, o sacrifício e o derramamento de sangue, e da ressurreição de Átis. O melhor, a preservada cena no trono mostra a 

cobrança de uma divindade pinha ao lado de um pinheiro sagrado (MERRONY, p. 3, 2011). 

 
iv No século I a.C, o escritor e filósofo Marco Túlio Cícero menciona a adoção romana ao culto da Deusa Virgem: “Nossos ancestrais (maiores) fizeram vir este culto da Frígia 

e o estabeleceram em Roma; ele foi acolhido pelo povo romano (...) Foi então, pelo conselho desta profetisa, num tempo em que a Itália sofria a Guerra Púnica e era devastada 

por Aníbal, que nossos ancestrais (maiores) fizeram vir este culto da Frígia e o estabeleceram em Roma; ele foi acolhido pelo homem mais bem considerado pelo povo romano, 

e pela mulher reputada como a mais casta das matronas” (CÍCERO, 2012). O imperador Caio Júlio César Otaviano, Augusto em latim, reincorpora ritos e festivais em seu culto. 

O poeta Ovídio escreve poemas em sua homenagem. Denominada por eles de “Magna Mater”, Boa Deusa e Mãe. 

 
v “Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. (...) desceu a Antioquia. E, tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando 

sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos” (Em Corinto, versículos do 18º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia).  

 
vi A corona muralis era a mais alta condecoração militar romana concedida aos primeiros soldados a escalar o muro da fortaleza e fixar o estandarte na cidade invadida. 

 
vii Em outra passagem, no Evangelho de Mateus, em seção intitulada “Origem Divina do Messias”, o evangelista é mais contundente e relata a surpresa de José com a gravidez: 

“Maria estava prometida em casamento a José. Mas antes de morarem juntos, ficou grávida do Espírito Santo. José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo denunciá-

la, resolveu abandoná-la em segredo. Mas, enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe aparecer em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber 

Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo”. Referindo-se ao profeta Isaías, o evangelista lembra que: “Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o 

que o Senhor falou pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa: Deus conosco” (MATEUS, ano, p. 

661). Tais passagens passam a ser sublinhadas pelos clérigos e governantes a partir do séc. IX: “Zenão de Verona, Ambrósio, Agostinho, Leão Magno. Nos séculos VI e VII O 

Papa Gregório Magno. No séc. IX, Pascário Radberto milita pela virgindade no parto “sem abertura do útero”. Depois Gregório Magno completa: “(...) vulva e útero fechados” 

(DALARUN, 1990, p. 41).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/272
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/337
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_(t%C3%ADtulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%AAncio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_da_Ponte_M%C3%ADlvio
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/312
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero


 

644 

 

                                                                                                                                                                                                                                  
 
viii Giorgio Vasari (Arezzo, 30 jul.  1511 - Florença, 27 jun.  1574) foi um pintor e arquiteto italiano conhecido principalmente por suas biografias de artistas italianos. Disponível 

em: UOL Educação. Acesso em: 4 abr. 2012.  

 
ix SANCHIRICO, Stefano. A origem do uso da mozzetta papal. Disponível em: 
<http://www.regiaosantana.org.br/site/?secao=noticias&cod=750&titulo=As+origens+do+uso+da+mozzetta+papal+e+estola>. Acesso em: 8 abr. 2012 

 
x Em carta, enviada a bispos no sul da França, ele anuncia a chegada de dominicanos e dos tribunais como forma de capilarizar o poder da Igreja: “Vendo-vos envolvidos no 

torvelinho de inquietações e apenas podendo respirar sob a pressão de sombrias preocupações, cremos oportuno dividir vossa carga para ser levada mais facilmente. Portanto, 

resolvemos enviar frades pregadores (dominicanos) contra os hereges da França e províncias adjacentes, e vos suplicamos, advertimos e exortamos a que os recebais 

amavelmente e os trateis bem, dando-lhes favor, conselho e ajuda para que possam cumprir seu mandato” (WALSH, 1948, p. 73). 

xi “Essa instituição (Inquisição) apareceu primeiro em 1203, quando Inocêncio III mandou juízes papais especiais ‘inquirirem’ casos de heresia em certos locais em que os 
tribunais dos bispos pareciam incapazes de colocar-se à altura de sua rápida difusão. Essas novas cortes mostraram-se muito mais eficazes do que os tribunais episcopais efetivos 

e, em consequência, em 1229, foram transformadas em instituição permanente para o fim específico de lidar com a heresia. O Quarto Concílio de Latrão (1225) codificou as 

leis existentes. Em 1230, o Papa Gregório IX, respondeu às falhas da inquisição episcopal com uma série de bulas papais que se transformou na Inquisição papal. A Inquisição 

papal foi composta por profissionais treinados especificamente para o trabalho. Os indivíduos foram escolhidos de diferentes ordens e do clero secular, mas principalmente 

vieram da Ordem Dominicana. Os dominicanos foram favorecidos pela sua história de anti-heresia. Como mendicantes, eles estavam acostumados a viajar. Ao contrário dos 

métodos do acaso episcopal, a Inquisição papal foi aprofundada, cruel e sistemática, mantendo registros detalhados” (GONZAGA, p. 74, 1993). 

 
xii “O poeta François Villon nasceu em Paris em 1431. Depois de estudar na Universidade de Paris, esteve envolvido em vários casos de roubo e num episódio em que feriu 

mortalmente um padre. Preso várias vezes, chegou a ser condenado à morte, mas teve a pena comutada em banimento da cidade de Paris. A partir de 1463 não se tem mais 

notícias dele, não se sabendo o ano de sua morte. A primeira edição de sua obra saiu em 1489. E dessa obra, vários poemas, seja dos mais líricos seja dos mais sarcásticos, estão 

entre os mais conhecidos da literatura ocidental” (GUIMARÃES, Júlio. Poesia, de François Villon. Org. LEITE, Sebastião Uchoa. São Paulo: Edusp, 2000). 

 
 
xiii Segundo o historiador Jacques Le Goff: “Os homens e a Igreja consideraram insuportável a oposição simplista entre o Paraíso e o Inferno, e quando se reuniram as 

condições para definir um terceiro lugar do Além onde os mortos podiam ser purgados de seu saldo dos pecados, uma palavra apareceu, purgatorium, para designar esse local 

enfim identificado: o Purgatório” (LEGOFF, 2004, p. 74). 

 
xiv “A usura é a arrecadação de juros por um emprestador nas operações que não devem dar lugar ao juro. Não é portanto a cobrança de qualquer juro. Usura e juro não são 

sinônimos, nem usura e lucro: a usura intervém onde não há produção ou transformação material de bens concretos” (LEGOFF, 2004, p. 14). O que São Tomás de Aquino, após 

ter lido Aristóteles, afirma: “Nummus non parit nummos (O dinheiro não se reproduz)” (LEGOFF, 2004, p. 26). 

 
xv “A usura. Que fenômeno oferece, mais do que este, durante sete séculos no Ocidente, do século XII ao XIX, uma mistura tão explosiva de economia e de religião, de dinheiro 

e de salvação — expressão de uma longa Idade Média, em que os homens novos eram esmagados sob os símbolos antigos, em que a modernidade trilhava dificilmente um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arezzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1511
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floren%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1574
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia
http://www.regiaosantana.org.br/site/?secao=noticias&cod=750&titulo=As+origens+do+uso+da+mozzetta+papal+e+estola
http://pt.wikipedia.org/wiki/1203
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_Conc%C3%ADlio_de_Latr%C3%A3o
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Mendicante
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caminho entre os tabus sagrados, em que as astúcias da história encontravam na repressão exercida pelo poder religioso os instrumentos do êxito terrestre?” (LEGOFF, 2004, 

p. 5). 

 
xvi MEISS, 1988, p. 87.  

 
xvii Em uma série de pinturas do período Maria aparece amamentando adultos, especialmente o monge e abade São Bernardo de Clairvaux. Homem influente na vida religiosa 

e política no sec. XII e defensor do ascetismo religioso. Uma série de imagens emerge inspirada na visão que relata ter tido: da Virgem amamentando-o com seu santo leite. A 

imagem forte inspirou artistas da sua geração e da precedente que, apesar das diferenças na representação do tema, evitam o seu caráter sexual, representando o monge 

amamentando-se por um esguicho de leite, sem que toque sua boca no seio da Virgem. O que terminava por produzir um efeito sobrenatural ao fenômeno. Nas três primeiras 

imagens que datam do sec. XIII e XV temos a Virgem entronizada, na penúltima imagem, também de autor desconhecido pertencente à escola Flamenga, Holanda, de 1480. Na 

última, de 1650, o pintor espanhol Alonso Cano (1601-1667) representa a santa na forma de uma escultura. Clairvaux está também representado na Literatura, na obra de Dante 

Alighieri, como um de seus personagens principais. Ele é o terceiro e último guia de Dante no Paraíso e quem o indica a aparição da Virgem Maria, dizendo: “Dos círculos 

atenta o mais remoto/ Lá no trono a Rainha está sentada/ Seu reino, o céu, lhe é súdito e devoto” (ALIGHIERI, p. 765, 1955).  

 A visão do célebre monge de Clarivaux pode ter sido inspirada em uma lenda da “caridade” relatada pelo historiador romano do sec. I, Valérius Maximus. Na obra “Fatos e 

anedotas memoráveis” ele conta a história de uma mulher exemplar chamada Pero que sofre com a injusta prisão do pai idoso, Cimo _condenado a morrer de fome. Em suas 

visitas ela oferece ao pai o seio, amamentando-o e mantendo-o vivo nesse ato caridoso. Segundo o historiador de imagens Alberto Manguel “a imagem da mulher adulta 

amamentando um homem mais velho torna-se lugar comum na arte medieval e renascentista” (MANGUEL, p. 68, 2001).  

Imagens, essas, que inspiram a obra “Os setes atos de misericórdia” de Caravaggio. Um quadro que dialoga com um conturbado episódio da biografia do pintor italiano. Em 

uma briga mata um jovem em Roma, refugia-se e é acolhido pela nobre família italiana Colonna e por admiradores do seu trabalho em Nápoles, no final de maio de 1606. 

Momentoxvii em que pinta os sete atos de misericórdia descritos no Evangelho: dar de comer aos que tem fome; dar de beber aos sedentos; vestir os nus; dar pousada aos 
peregrinos; visitar os enfermos e encarcerados; consolar os aflitos e enterrar os mortos. Na obra a imagem da mulher alimentando o ancião preso se movimenta na contramão 

das ações da cena e é, dentre todas, a menos violenta. Ainda assim, captura nosso foco de atenção. O inusitado ato da mulher está iluminado por nosso olhar, ganhando uma 

centralidade não convencional no quadro.  

 
xviii O rei, conhecido por ter reconquistado o trono através de Joana d’Arc é descrito, mais tarde, como acomodado, pelo poema sátiro de Voltaire, em La Pucelle d’Orléansxviii 

de 1755. Segundo o filósofo iluminista francês e crítico dos dogmas religiosos o rei “se preocupava mais com sua amante do que com os problemas de seu reino” (ALMEIDA, 

2012)xviii, especialmente no conflito com a Inglaterra. Em um trecho do livro cita o primeiro encontro entre o rei e a amante, posicionando Joana d’Arc, a virgem guerreira, 

como antagonista moral de Agnés. O encontro se dá em um baile em Tours, no período da Páscoa. Segundo o poema o rei Carlos VII lhe diz:  
 

Minha querida Agnés, ídolo de minha alma, 

O mundo não vale a pena sem seus encantos, 

Conquistar e governar, não é nada, loucura 

Meu parlamento bane-me hoje, 

Ao orgulho inglês a França é escravizada: 
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Há! Ele é rei, mas ele tem inveja de mim, 

Eu tenho seu coração, eu sou mais rei que ele” 

 (Ma chère Agnés, idole de mon âme, Le monde entier ne vaut point vos appas. Vaincre et régner, ce n'est rien que folie. Mon parlement me bannit aujourd'hui; Au fier Anglais 

la France est asservie: Ah! qu'il soit roi, mais qu'il me porte envie; J'ai votre coeur, je suis plus roi que lui” (VOLTAIRE, p. 14, 1755)xviii  

 
No poema o encontro é acompanhado do céu pela fúria de São Dionísio, o Saint Denis, padroeiro dos franceses. Em seguida Saint Denis aparece aos sitiados de Orléans, 

prometendo-lhes enviar uma virgem (Joana) para libertar a França:  

 

Mas, se ele deseja uma prostituta, 

Perderá a França a honra com ela  

Resolvi mudar seu destino, 

De me servir das mãos de uma empregada (Joana D’Arc) 

‘[…]. Or si il veut, pour une catin, Perdre la France et l'honneur avec elle [Agnès], J'ai résolu, pour changer son destin, De me servir des mains d'une pucelle (VOLTAIRE, 

1755, p. 15). 

 
xix “O papel das ordens mendicantes nos movimentos religiosos da época foi maior do que qualquer outro ramo da Igreja. Foram muito mais ativos do que os clérigos seculares 
e tiveram contato muito estreito com o povo. Os dominicanos, ademais, tinham mais importância do que os franciscanos; proporcionaram dois dos líderes, Catalina e Passavanti, 

Mas, seria um erro entender a aceleração da vida religiosa como um fenômeno exclusivamente, o inclusive especialmente domínico. Estava enraizado mas amplamente, 

estimulado por um colapso econômico, pela praga e pelo sentimento geral de culpa e desespero” (MEISS, 1988, p. 115).  

 
xx Lucas narra a viagem de José e Maria até Belém em razão de um recenseamento determinado pelo imperador Augusto, o evangelista escreve: “Estando eles ali completaram-

se os dias do parto, e ela deu a luz a seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura, por não haver lugar na sala dos hóspedes. Naquela mesma 

região havia uns pastores no campo vigiando á noite o rebanho. Um anjo do senhor apresentou-se diante deles e a glória do Senhor os envolveu de luz. (...) Este será o sinal: 

encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura” (LUCAS, Evangelho, p. 697, 2010). Em Mateus, a referência aparece quando narra a busca de alguns 

magos pelo menino: “E a estrela que tinham visto no Oriente, ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela encheram-se de grande 

alegria. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram. Abriram os cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra” (MATEUS, 

Evangelho, 2010, p. 661).  

 
xxi Segundo conta a lenda e a biografia do pintor, escrita por Giorgio Vasari, Giotto era filho de um camponês e morava em uma vila próxima de Vicchio. Foi descoberto pelo 

pintor Cimabue que em passagem pela região. Ao ver o menino de 10 anos pintar uma ovelha Cimabue fica impressionado com a habilidade do jovem e supostamente leva-o 

para Florença, ensinando-o a pintar em seu ateliê. Florença é a essa altura “o quinto elemento do cosmos” segundo o papa Bonifácio VIII. Uma cidade próspera tanto 

economicamente (com seus bens de luxo ligados especialmente as áreas têxteis), quanto culturalmente, motivando o nascimento de jovens talentos e a emergência de uma vida 

intelectual com a criação de universidades. Giotto destaca-se nesse ambiente. “Os italianos estavam convencidos de que uma época inteiramente nova da arte fora inaugurada 

com o aparecimento desse grande pintor. (...) Giotto redescobriu a arte de criar a ilusão de profundidade em uma superfície plana. Essa descoberta habilitou-o a mudar a 

concepção da pintura” (GOMBRICH, 2008, p. 201). Considerado o “pai do Renascimento”, Giotto foi admirado por célebres contemporâneos. O poeta Dante Alighieri afirma 
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que Giotto superou seu mestre: “Cimabue cuidou ter na pintura a lição dominada: mas vencido ficou: a glória Giotto fez-lhe escura” (ALIGHIERI, p. 347, 1955). Outro 

importante poeta italiano, Giovanni Bocaccio afirma mais tarde que “Giotto fez renascer uma arte que estava enterrada há séculos sob as sombras”.  

 
xxii Diretor dos estudos medievais na Escola Francesa em Roma. As suas investigações debruçam-se sobre a santidade medieval e a vida religiosa. Publicou: L’Impossible 

Sainteté, 1985; e Robert d’ Arbrissel, fondateus de Fontevraud, 1986. 
 
xxiii Masaccio (1401-28). Seu nome significa desajeitado. Segundo Gombrich “deve ter sido um gênio extraordinário, pois sabemos que morreu com 28 anos, e que nessa altura 

já tinha provocado uma verdadeira revolução na arte de pintar (perspectiva)” (GOMBRICH, p. 229, 2008) 

 
xxiv Uma acumulação que leva adiante a ascensão da burguesia e a necessidade de uma nova ordem de legitimação religiosa de seu enriquecimento. Um efeito não previsto e 

desejado dessa organização e controle de afetos incentivado e gestado pela Igreja que impulsionará _sem que possa prever_ a reforma e o fortalecimento do protestantismo. A 

fidelidade da esposa e a não divisão dos bens com “bastardos” nos parece ser uma das condições fundadoras da acumulação do capital. Hipótese que merece ainda uma 

investigação sistemática, sobre a qual não nos dedicaremos nesse momento. 

 
xxv O papa, filho bastardo de Lourenço de Médici, ficou conhecido por não autorizar a dissolução do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão para casar-se com 

Ana Bolena. O imperador contraria o Papa e rompe nesse ato com a Igreja Católica. No que ficou conhecido como a cisma de Henrique VIII. Manteve também uma contraditória 
relação com Carlos V, da Espanha. Inicialmente adotando uma postura antiespanhola o Papa se vê obrigado a se aproximar do Imperador com o seu êxito na Batalha de Paiva 

e a tomada de Roma (como represália). Reconcilia-se com o imperador coroando-o Rei de Itália em Bolonha, em troca Florença novamente aos Médicis. O papa foi também 

um ativo mecenas dos artistas, dentre eles Rafael e Miguel Ângelo 

 
xxvi Expressão usada no texto “The 'scourge of princes': a Renaissance poet, publicist and pornographer”. In: Museu Britânico de Londres. Disponível em: 

<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/cast_bronze_medal_of_pietro_ar.aspx. Acesso em mar. 2012>. Acesso em: abr. 2012 

 
xxvii “The 'scourge of princes': a Renaissance poet, publicist and pornographer”. In: Museu Britânico de Londres. Disponível em: 

<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/cast_bronze_medal_of_pietro_ar.aspx. Acesso em mar. 2012>. Acesso em: abr. 2012.  

 
xxviii O Livro Kama Sutra é publicado na Índia por Mallanaga Vatsyayana por volta do séc. 4. Na obra Vatsyayana apresenta 64 diferentes posições sexuais. A obra no entanto, 

é aparentemente conhecida na Europa apenas em 1883, quando o explorador inglês Richard Burton que passou pela Meca, África e Ásia, leva a obra a Inglaterra. Lá ela é 
copiada e 250 exemplares circulam clandestinamente. Seu interesse concentrava-se de fato nas imagens já que o texto só foi traduzido em 1980. Para saber mais ver: MARTON, 

Fábio. “Kama Sutra: o côncavo e o convexo”. Revista Aventuras na História, nº 54, jan. de 2008. 

 
xxix Influenciados pela obra de Rafael, os irmãos Carraci desejavam “reconquistar algo de sua simplicidade e beleza, em vez de contradizer abertamente como faziam os 

maneiristas”. Para eles “a verdadeira beleza dependeria da capacidade do artista para idealizar a natureza” (GOMBRICH, 2008, p. 390-475). 
 
xxx A doença sexualmente transmissível, fruto de infecção com bactéria, ganha esse nome em 1530 em um poema escrito por Girolamo Francastoro de Verona. Intitulado 

“Syphlilis sive morbus gallicus”, onde “conta o mito do pastor Syphlilus que amaldiçoou o Deus Sol e foi punido com a doença. Apesar do grande sucesso desse livro, o termo 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/cast_bronze_medal_of_pietro_ar.aspx.%20Acesso%20em%20mar.%202012
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/cast_bronze_medal_of_pietro_ar.aspx.%20Acesso%20em%20mar.%202012
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sífilis só começou a ser usado de fato no final do século XVIII” (BRAILE, DAHER, 2009, p. 128). Antes no entanto, ganhou diversas denominações “recebeu dos franceses o 

nome de Mal de Nápoles, enquanto que os italianos a chamaram de Mal Francês, ou Mal Gálico. Cada nova nação afetada culpava o vizinho ou os desafetos: “Mal Polonês, 

Mal Germânico, Mal Espanhol, Mal Cristão” (BRAILE, DAHER, 2009, p. 128 

 
xxxi O francês Michel de Montaigne, passando por Roma, em 1590 escreveu que “entre as experiências turísticas indispensáveis, uma noite com uma cortesã e a tarifa cobrada”. 
Um dos indícios do intenso turismo sexual e do número expressivo da oferta de prostitutas na cidade está na popularização dos anuários e guias das cortesãs_ “eles incluíam 

informações detalhadas sobre os atributos físicos das diversas cortesãs e sobre as suas competências particulares em certas técnicas eróticas, como a flagelação. A maioria desses 

guias teve muitas edições entre os séculos XVI e o século XVIII” (CORBIN; VIGARELLO, 2009, p. 263). 

 
xxxii “Conheci uma grande dama, apaixonada por um nobre cavaleiro que presenteou o amante com a maior parte de suas joias, que valiam mais de trinta mil escudos”, cita 

também Margueritte de Namur “que subtraiu a fortuna de se marido para aumentar ainda mais a de seu amante” (BRÂNTOME, 1968, p. 72). O contrário também acontecia: 

“conheci uma dama muito ilustre e sagaz, que pelos seus favores obteve para o marido a Ordem de São Miguel (honraria concedida a príncipes da Cristandade)”, segundo conta 

Brântome o marido exibia orgulhoso a insígnia da ordem na vestimenta. Sabendo que era alvo de deboche respondeu a um nobre “o que não daríeis para exibir como eu esta 

Ordem!”, ao que o nobre o respondeu: “Preferiria mil vezes a morte a obtê-la pelo buraco que vos servistes!” (BRÂNTOME, 1968, p. 70).  

 
xxxiii Como relata Pierre Brântome: “A primeira vez que fui a Itália, enamorei-me de uma belíssima cortesã de Roma. Não dispondo de muito dinheiro e sendo ela de alto preço, 

pois cobrava de dez a doze escudos por noite, foi necessário que eu me contentasse em falar-lhe e admirá-la. Ao fim de algum tempo, volto a procurá-la, mas a encontrei casada 

com um homem de Justiça. (...) Mostrei-lhe, então, belos escudos franceses, morrendo de amor por ela mais do que nunca. Ela ficou tentada e terminou por me conceder o que 

queria, dizendo-me que ao casar-se ela conseguiria do marido a promessa de conservar sua liberdade, mas sem provocar escândalos e só se entregando por somas altíssimas que 

lhes permitissem levar a vida faustosa (BRÂNTOME, 1968, p. 96-7). 

xxxiv “Chopines não eram uma invenção italiana. O sapato sinalizou a criação de comércio entre os mercadores de Veneza e do Oriente Próximo, ou sudoeste da Ásia. Embora 

as verdadeiras origens do chopines não é conhecida, os tamancos altos mulheres turcas usavam em balneários ou os sapatos pedestal usadas pelos atores nos palcos gregos na 

história inicial pode ter sido a inspiração para chopines. Chopines foram usados pelos manchus (povo nativo para a Manchúria, que governou a China 1644-1912), na China, 

em meados de 1600 como uma alternativa menos dolorosa para os efeitos deformantes de ligação pé que tinha sido praticado desde o século décimo” (Enciclopédia da Moda. 

Disponível em <http://www.fashionencyclopedia.com/fashion_costume_culture/European-Culture-16th-Century/Chopines.html>. Acesso em: abr. 2012.  

 
xxxv “E, se bem meretrice mi chiamate, O volete inferir, ch’io non vi sono, O, che ve n’ em tra tali di lodate, Quanto le meretrici hanno di buonno, Qanto di grantioso, e di 

gentile, Esprime in me del parlar vostro il suono: Febo, che serve a l’amorosa Dea, E in dolce guiderdon da lei ottiene, Quel, che via più, che l’esser Dio, il bea” (FRANCO, 

1580 II, p. 26).  

 
xxxvi “Non piú parole: ai fatti, in campo, a l' armi. Ch' io voglio, risoluta di morire, da si grave molestia liberarmi. Non so se' l mio « cartel » si debba dire, in quanto do risposta 
provocata: ma perché in rissa de' nomi venire?” (FRANCO, XIII, 1580, p. 55-6).  

 

http://www.fashionencyclopedia.com/fashion_costume_culture/European-Culture-16th-Century/Chopines.html
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xxxvii “Cosi doce, e gustevole divento; Quando mi trovo con persona in letto; Da cui amada e gradita mi sento, Che quel mio piacer vince ogni dileto” (FRANCO, II, 1575, p. 

25). 

 
xxxviii “Il che credo io auue nire, percioche, eflèndo uoi peruenuto al fòmmo di quelia, &fàpendo no efière niuno panato tanto in nanzi, come chi sdegna hauer per guida della 

fùa flradachi per quella non è altra uolta andato, del l'altrui groditio non curate o lodalo biafimo che ui rechi” (FRANCO, 1580, p. 39).  
 
xxxix “Vi pro- metto, che, quando ho ueduto il mio ritratto , opeia del/a uoitra diuina mano, io fono itata un pezzo in forfe,fè eifofTe pittura,o pur fantafima innanzi a me comparita 

per diabolico ingannomon mica per far miinnamorare di me lkflà, come auuenne a Narcif fo.perche Iddio gratia non mi tengo fi bella , che io tema di hauere a fmaniare delle 

proprie bellezze, ma per alcun altro fine,che fo io?onde ui fo dire , & tenetelo per cofà certa: che,hauendo l'alma Natu ra ueduto, cuanto felicemente uoi l'imitate,anzi 1 a- 

uanzate,perche uoi con l'opere uollre immortali, quanto a uoi crefcete, tanto a lei fcemate di honore, nò olerà mai di dare a glihuomini della noitra età fi alto,& 

pellegrinoigegno,che posfì a pieno f piega re l'eccellenza della uoilra arte,perche ella non relli & in fatto, & in parole uergognata in tutte l'etiche uerranno.&io , certa di non 

riufcireatanta imprefà, pongo giù la penna; &ui prego da N. S. Dio felicità” “(FRANCO, II, 1580, p. 26,)  

 
xl Uma reflexão que muito se aproxima a realizada mais tarde pelo inglês Oscar Wilde na obra “A decadência da Mentira”. Igualmente tomando a arte como algo que supera a 

natureza, sua argumentação pode nos auxiliar a compreender os efeitos provocados pela imagem. Narra o debate ficcional entre Cyril e Vivian em uma biblioteca, personalizando 

um dilema que parece atravessar o século de Veronica e dos intelectuais de sua época. Cyril defende a superioridade da Natureza, enquanto Vivian, da arte. Em uma passagem 
diz: ä Arte faz-nos amar a Natureza mais do que amamos antes “Olhar uma coisa e vê-la são fatos diferentes. Não se vê uma coisa senão quando se compreende a sua beleza 

(...). A gente vê o nevoeiro não porque ele exista, mas porque poetas e pintores ensinaram o encanto misterioso de seus efeitos. As névoas poderiam envolver Londres durante 

séculos; direi mesmo que sempre a envolveram; mas ninguém nunca as vira, e, assim nada saberíamos delas. Enquanto a Arte não as inventasse não existiriam (...). Onde um 

homem culto aprecia um efeito, um tolo apanha frio” (WILDE, 1994, p. 52). 

 
xli Pintor que ficou conhecido por suas grandes pinturas de cenas Bíblicas _especialmente pela polêmica causada em torno delas. Original de Verona, muda-se para Veneza onde 

se torna um dos mais requisitados artistas junto a Tintoretto e Ticiano (inclusive pinta os três juntos tocando instrumentos musicais na obra “As Bodas de Caná”, 1562). A obra 

posteriormente denominada “O banquete na casa de Levi” 1573 (encomendada pelo prior dos mosteiros de San Giovanni e Paolo), é motivo de sua convocação a dar explicações 

à Santa Inquisição no período da Contrarreforma. Nela representa a Santa Ceia, mas inclui várias figuras como anões, animais e alemães bêbados. Em seu julgamento é 

questionado pelo inquisidor: “Parece adequado para você, na última ceia do senhor, representar palhaços, alemães bêbados, anões, e outros tais absurdos? Antes de responder a 

questão diz “é necessário aqui dizer algumas palavras. Pintores usam a mesma licença dos poetas e loucos”. Ao fim, é obrigado a corrigir a imagem no prazo de três meses. Não 

o faz, mudando o título da obra. A transcrição do julgamento está disponível em: UOL Educação. Acesso em: 4 abr. 2012.  
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NOTAS DE FIM – CAPÍTULO III 

 
i “Marias eram de linhagem real, as almahs ou noivas irmãs, jovens princesas criadas em ambientes castos, em espaços relacionados com as sinagogas, tipo mosteiro, estavam 

sob a autoridade do escriba-chefe, denominado Sacerdote do Demónio Número Sete ou os Sete Sacerdotes do Demónio, como também às vezes aparece escrito” (GARDNER, 

2005; THIERING, 1992). Os Sete Sacerdotes do Demónio tinham a função de supervisionar e vigiar as celibatárias – assim como o Advogado do Diabo dos nossos dias, que 

sonda a vida de candidatos em potencial para a canonização na Igreja Católica Romana” (GARDNER, 2005). Entretanto, as Marias quando tinham que casar eram libertadas 

do fardo dos “Sete Demónios”. Na verdade, Maria Madalena, filha de um sacerdote chefe da Sinagoga que era denominado de “Jairo”, tinha que ter uma educação dentro do 
espírito da sua Religião Judaica, que correspondesse à sua posição social, assim como um casamento com alguém de linhagem real, porque descendia da linhagem real 

Hasmoneana, dos Macabeus que reinaram no tempo de Jesus. (...)Poderá ser esta a explicação da afirmação feita no Novo Testamento sobre a possessão de Maria: “Jesus 

libertou Maria Madalena dos Setes Demónios”. Libertou- a, porque expulsou do corpo dela os ‘Sete Demónios’, ou porque casou com Maria?” (PEREIRA, 2011, p. 24) 

 
ii No Evangelho Segundo Maria Madalena, Jesus confia-lhe palavras que os outros discípulos ignoram, ela ocupa o lugar deixado vago por Jesus, comunica os segredos recebidos 

e os explica no Evangelho Segundo Maria, página 7 (faltam as páginas de 1 a 6). 1 - (…) “O que é a matéria? 2 - Ela durará para sempre? 3 - O Mestre respondeu: 4 - “Tudo o 

que nasceu, tudo o que foi criado” 5 -” todos os elementos 6- estreitamente ligados entre si. 7- Tudo que é composto se decomporá; 8 - tudo retornará às suas raízes; 9 - a matéria 

retornará às origens da matéria. 10 - Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça” (LELOUP, PEREIRA, 2011, p. 48). 

 
iii O texto descreve que Pedro, voltando-se para outros apóstolos, disse: “Permite que Maria nos deixe, pois as mulheres não são dignas da vida”. No Evangelho de Maria, Pedro 

contesta a relação dela com Jesus, dizendo: “Ele teria falado em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Por que devemos mudar de ideias e ouvi-la?” (LELOUP, 
2006, PEREIRA, 2011, p. 27-8).  

 
iv “O novo sistema de crença cristalizou-se durante os séculos XII e XIII, nas obras de Pedro Lombardo e S. Tomás de Aquino. Sua premissa principal era a ideia de que o 

homem fora dotado por Deus de livre arbítrio, com o poder de escolher o bem e evitar o mal. O homem não podia, no entanto, fazer essa escolha inteiramente sem o auxílio 

(...). Por conseguinte, era-lhe necessário receber os sacramentos, meios indispensáveis para que a Graça de Deus se comunicasse com os Homens. Dos sete sacramentos os três 

mais importantes para o homem eram o batismo, a penitencia e a eucaristia. Afora o batismo, nenhum dos sacramentos poderia ser ministrado por qualquer pessoa estranha ao 

clero. (...) A Revolução Protestante foi, em larga medida, uma rebelião contra essa teologia” (BURNS, 1968, p. 539-540). Os protestantes alemães adotam a teologia anterior 

formulada por Santo Agostinho e São Paulo, em que a ideia de determinação e onipotência de Deus predominava. “Nem mesmo um pardal cairá da árvore em que está pousado 

senão em consequência de um decreto divino”, sendo a “natureza humana irremediavelmente depravada” pelo pecado original, somente poderão salvar-se aqueles mortais a 

quem Deus predestinou a ganhar a vida eterna” (BURNS, 1968, p. 539-540). Fatalista a teologia agostiniana, acomodada a épocas de caos e desintegração, desacreditava no 

livre-arbítrio, e na necessidade dos sacramentos e da intermediação dos clérigos para a salvação. O sistema agostiniano, porém, nunca morreu de todo. Conservou-se intacto, 

em particular na Alemanha, onde os progressos da última fase da civilização foram relativamente lentos. Para Lutero e para muitos adeptos seus, parecia a mais lógica 
interpretação da fé cristã”. Contrariamente, nas cidades da Europa Ocidental e Meridional, “com o desenvolvimento de uma vida mais abundante, era de se esperar que a filosofia 

pessimista do angustianismo fosse substituída por um sistema que, de certo moda, restaurasse o homem o orgulho da sua condição” (BURNS, 1968, p. 539). 

  
v O ato de ajoelhar-se ocupava desde o princípio da Idade Média lugar central nos “ritos de passagem que representavam a conversão, o abandono de um determinado estado e 

a adoção completa de outro”. Nas cerimonias públicas, “(...) o vassalo se ajoelhava diante do senhor, no casamento a noiva diante do esposo, na profissão monástica, os monges 
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diante do senhor. Esse gesto indicava obediência. Com ele Madalena convidava os homens a servir o senhor, abandonando-se de forma magnífica, como ela própria havia feito” 

(PEREIRA; SILVA; 2002, p. 20).  

 
vi Pietro Perugino é também lembrado por ter sido o professor do talentoso Rafael, ou Rafaello Santi, da cidade de Urbino. Onde tinha uma promissora oficina e comandava 

uma numerosa equipe de artistas para conseguir realizar as diversas encomendas que lhe chegavam: “Era um daqueles mestres cuja maneira doce e devota de pintar retábulos, 

impunha o respeito geral” (GOMBRICH, 2008, p. 315). 

 
vii “Nenhum documento ou registro do período menciona a existência de um pintor chamado Grunewald” (GOMBRICH, 2008, p. 350).  

 
viii Painel com várias cenas ligadas pelo mesmo tema que se abrem uma atrás da outra. É composto por outras duas imagens. As da vida de Maria na primeira abertura e as 

Tentações de Santo Antônio e a visita de Santo Antônio a São Paulo entre esculturas de Nicolas e Haguenau no último conjunto de imagens. O políptico encontra-se no Museu 

Unterlinden em Colmar (hoje cidade francesa). Disponível em <http://www.musee-unterlinden.com/isenheim-altarpiece.htm>. Acesso em 11 abr. 2012.  
 

 
ix “Para cuidar do doente, o Antonites serviu-lhes pão de boa qualidade e tinha-lhes de beber uma mistura chamado santo vinage, um vinho fortificado santo, no qual os monges 

tinham macerado pela primeira vez uma mistura especial de ervas e depois embebido as relíquias de Santo António. Eles também produziram uma pomada de ervas que possuem 

propriedades anti-inflamatórias”. Texto do site do museu Unterlinden-Colmar. Disponível em: <http://www.musee-unterlinden.com/isenheim-altarpiece.html>. Acesso em 11 

abr. 2012.  

 

 
x Fato que se associava ao crescente desejo de aquisição de poder dos governantes, reis e príncipes em toda a Europa. A consciência nacional e o aparecimento dos governos 

despóticos entram em choque com o poder papal: “Na Inglaterra, em meados do sec. XVI foram promulgados os famosos Estatutos de Provisores e de Praemunire. Os primeiros 

tornavam sem valor as nomeações feitas pelo papa para cargos eclesiásticos na Inglaterra, ao passo que o segundo proibia o recurso a Roma das decisões dos tribunais ingleses. 

Em 1438, uma lei mais radical foi decretada na França, a Pragmática Sanção de Bourges, que abolia praticamente toda autoridade papal no país, inclusive o poder de fazer 
nomeações e de cobrar tributos” (...) A Alemanha, a despeito de não haver ali uma sólida unidade política para opor-se a Roma, de nenhum modo faltava o sentimento nacional” 

(BURNS, 1968, p. 543).  

  
xi “Quisera eu que, tal como me mandaram e deram ampla licença para escrever o modo de oração e as mercês que o Senhor me tem feito, dessem para, mui por miúdo e com 

clareza, dizer meus grandes pecados da minha vida. Dar-me-ia isso grande consolação” (TERESA, p. 9, 1562). Teresa escreve dirigindo-se não só a seu confessor, mas também 

sabendo “(...) que seu manuscrito será mostrado a Inquisição para que sancionem como legítimas. (...) O texto revela uma Santa Teresa apreensiva com a recepção do seu 

manuscrito possa receber por parte das autoridades, mas também revela uma mulher muito segura da autenticidade e importância do seu contato íntimo com Deus” 

(CAVALLARI, 2010, p. 30).  

 
xii Na introdução, dirige-se ao confessor: “Quisera eu que, tal como me mandaram e deram ampla licença para escrever o modo de oração e as mercês que o Senhor me tem 

feito, dessem para, mui por miúdo e com clareza, dizer meus grandes pecados da minha vida. Dar-me-ia isso grande consolação” (TERESA, p. 9, 1562). 
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xiii No catolicismo contrarreformista observa-se primeiro o “(...) florescimento de uma vida espiritual e mística que se desprende de uma experiência religiosa comum. Juan de 

la Cruz, Tereza de Ávila e Juan de Ávila, para nomear apenas os mais conhecidos, são frutos da contrarreforma, segundo se expressa em uma infinidade de pessoas, clérigos, 

religiosos, beatos, visionários, homens e mulheres, gente comum e corrente, cujas vidas e tormentos chegaram até nossos dias traduzidos em processos inquisitoriais, todos 

filhos legítimos do movimento contrarreformista. Se a vida espiritual de Juan de la Cruz, Tereza de Ávila e Juan de Ávila nos impressiona por sua altura mística e expressão 

literária, também causam admiração as práticas ascéticas que levaram muitos corpos a ruína não menos almas a infernos de vidas angustiadas (tradução nossa)” (URBANO, 
BONILLA, 1992, p. 239).  

 
xiv “Boatos, correspondências, discussões públicas ou privadas são nutridas pelas publicações suscitadas pelo evento: livros e libelos proliferaram a partir de 1634. São 

extratos do processo, o texto da sentença condenando Grandier (padre acusado pela possessa Joana dos Anjos), e simples folhas volantes com a imagem da fogueira e o texto 

da sentença” (MANDROU, 1979, p. 179). 

 
xv MANDROU (1979, p. 205).  

 
xvi Seu biógrafo Giovanni Bellori compara as figuras a um coro de vozes: “Quando os sons estão em harmonia” (BELLORI, apud GRAHAM-DIXON, 2011, p. 203). É também 

conhecido por ter sido o primeiro a pintar a cúpula de uma Igreja (Sant’Andrea della Valle, Roma), em estilo barroco em 1625-1627. 

 
xvii “O Evangelho de São João 11:2 e de S. Lucas 10:38-48, descrevem as unções em situações diferentes sem explicar os motivos” (PEREIRA, 2011, p. 29).  

 
xviii Gnosticismo (do grego Γνωστικισμóς (gnostikismós); de Γνωσις (gnosis): 'conhecimento', (gnostikos): aquele que tem o conhecimento) é um conjunto de correntes 

filosófico-religiosas sincréticas que chegaram a mimetizar-se com o cristianismo nos primeiros séculos de nossa era, vindo a ser declarado como um pensamento herético após 

uma etapa em que conheceu prestígio entre os intelectuais cristãos.1 De fato, pode falar-se em um gnosticismo pagão e em um gnosticismo cristão, ainda que o pensamento 

gnóstico mais significativo tenha sido alcançado como uma vertente heterodoxa do cristianismo primitivo (Disponível em UOL Educação. Acesso em 11 abr. 2012.  

 

 
xix “Maria (Madalena) adiantou-se, adorou aos pés de Jesus e disse: _ Meu Senhor, não fiques zangado comigo se eu te fizer uma pergunta, porque questionamos a respeito de 

tudo com precisão e segurança. Pois, nos disseste anteriormente: ‘Procurem e encontrarão, batam e (a porta) abrir-se-á. Pois, todo o que procura encontrará, e a todo que bate 

ela se abrirá’. Assim, meu Senhor, a quem devo procurar, ou a devemos solicitar? Ou melhor, quem é capaz de nos dar a resposta sobre as perguntas que te faremos? Ou quem 

conhece o poder das palavras a respeito das quais vamos questionar? Porque, pela tua mente compreensiva deste-nos uma mente de Luz, uma percepção e um pensamento 
extraordinariamente exaltado. Por esta razão, portanto, não existe ninguém no mundo dos homens nem no alto que possa dar a decisão das palavras sobre as quais fazemos 

perguntas, a não ser tu que conheces o Todo, que foste aperfeiçoado no Todo. Porque não fazemos perguntas da maneira como os homens do mundo fazem, porque perguntamos 

sobre a ‘gnosis’ do Alto que nos deste. Inquirimos com os excelentes tipos de perguntas que nos ensinaste para questionar a respeito. Assim, meu Senhor, não fiques furioso 

comigo, mas revela-me a questão sobre a qual vou te perguntar. Jesus, tendo ouvido Maria Madalena dizer estas palavras, respondeu-lhe: _ Pergunta a respeito do que desejas 

e eu te revelarei com precisão e segurança. Amém, amém, eu vos digo: Regozijai-vos com toda a alegria e exultai intensamente. Se perguntardes sobre tudo com precisão, então 

ficarei muito feliz, porque perguntastes a respeito de tudo com precisão e da maneira adequada. Portanto, agora, fazei as perguntas que desejais, e eu vos revelarei com alegria. 

(...) Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, Maria Madalena adiantou-se e falou: _ Meu Senhor, meu habitante interior de luz tem ouvidos e compreendi cada palavra 

que tu disseste. (...) Portanto, meu Senhor, tu nos disseste: 'Quem tem ouvidos para ouvir, ouça'; isto é, tu desejas saber se nós compreendemos todas as palavras que disseste. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Idioma_grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heresia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3stico#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heterodoxia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
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Portanto, meu Senhor, em virtude da palavra que tu disseste: _ Todas as almas da raça dos homens que receberem os mistérios da Luz entrarão na Herança da Luz antes de 

todos os regentes que se arrependerem e antes daqueles da região da Direita e da região do Tesouro de Luz' em virtude desta palavra, meu Senhor, tu nos disseste outrora: _ ‘Os 

primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros’. Isto é, os últimos são toda a raça dos homens que entrará no Reino da Luz antes de todos das regiões do Alto, que 

são os primeiros. Portanto, esta é a palavra, meu Senhor. Quando Maria terminou de dizer estas palavras, o Salvador ficou muito admirado com as definições que ela dera, pois 

ela havia se tornado inteiramente puro espírito. Jesus respondeu novamente e disse-lhe: _ Bem dito, Maria, espiritualmente pura. Esta é a interpretação da palavra. (PISTIS 
SOPHIA, 2001) 

xx Parceiro de Giorgione em diversas obras, o veneziano era também contemporâneo de Corregio e, apesar de não se terem conhecido, compartilhavam um sentido comum: 

equilibravam o quadro com a luz e não mais com elementos. Tornando a composição cada vez mais sensível, imaterial _ livre das simetrias rígidas dos predecessores, superando 

inclusive seu mestre, Giovanni Bellini. 

 
xxi Catálogo completo da exposição disponível em <http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/renascimento.pdf>.  

 
xxii O museu foi (e ainda é) um palácio de uma famíliaxxii que é resultado da união de quatro ricas e influentes famílias da Itália: os Doria, os Pamphilj (da qual descendia o Papa 

Inocêncio X), os Landi e os Aldobrandini. Apesar de aberto ao público como museu, ainda hoje é habitado por um de seus descendentes, que vive no andar superior. Fica bem 

no centro na Via del Corso de Roma. Logo na entrada há um belo pátio central arborizado com árvores frutíferas e uma pequena fonte. Os quadros cobrem quase todas as 
paredes dos longos e belos corredores de pé-direito alto. Em geral decorado de dourado, esse em especial tem espelhos e esculturas, as janelas dão para Via del Corso e há 

pequenas janelas no alto das outras, o que confere uma bela iluminação natural. Os quadros de Caravaggio e Tiziano estão ao final desse corredor, em uma ampla sala, que 

parece ter passado por uma reforma incompleta. Sem a decoração do restante do palácio, a sala preenche-se de esculturas e quadros, os de Caravaggio e Tiziano estão bem 

acima, dificultando a análise minuciosa. 
 

xxiii    

Madalenas Penitentes de El Greco: a) 1577 Szépmüvészeti Múzeum, Budapeste, Hungria; b) 1580, museu Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO, EUA; c) 1590 

Museu Cau Ferrat, Sitges, Espanha.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Doria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pamphilj
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Inoc%C3%AAncio_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Inoc%C3%AAncio_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Landi
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldobrandini&action=edit&redlink=1
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xxiv “A arte desenvolvera-se a tal ponto que os artistas inevitavelmente ficavam conscientes das opções de métodos que se lhes apresentavam. (...) Reni executou o seu programa 

de beleza, como descartou deliberadamente qualquer detalhe da natureza que considerasse feio ou inadequado para as suas ideias grandiosas” (GOMBRICH, 2008, p. 394). 

 

xxv  
Alegoria da Pintura. Um autorretrato de Artemísia Gentileschi, 1638-39. Atualmente no The Royal Collection Trust, Londres. Disponível em: 

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/self-portrait-as-the-allegory-of-painting-la-pittura/fAHok0QVLkyJXQ?hl=pt-br&projectId=art-project>. Acesso em 11 
abr. 2012.  

 

 

 
xxvi O doloroso processo dá início em 12 de março de 1612. Nas atas ela narra o estupro: “Fechou o quarto com chave e me lançou sobre um lado da cama (..) e levantando-se a 

roupa, colocou um pano em minha garganta para que não pudesse gritar e fazendo isso colocou um dos joelhos entre minhas pernas e apontando com seu membro a minha 

natureza começou a empurrar e o colocou dentro. Eu o arranhei a cara e lhe tirei os pelos e antes que pusera dentro de mim o membro, eu o agarrei e arranquei um pedaço de 

carne” (ARTEMÍSIA, MENZIO, 2004). Seu forte depoimento é seguido de exames ginecológicos de parteiras que depõem contra ela, afirmando que havia perdido a virgindade 

a mais tempo ou que havia mantido outras relações sexuais. Depoimentos de vizinhos, amigos, seguiram-se de sessões de tortura para saber se falava a verdade. Com um 

instrumento amarraram e apertaram seus dedos em uma corda. Durante a tortura que feriu e marcou seus dedos dizem que Artemísia gritou a Tassi: “este é o anel que me 

presenteou, estas são suas promessas” (ARTEMISIA, MENZIO, 2004). Seguiu-se uma longa difamação pública de Artemísia e fofocas no bairro onde vivia a família. O primeiro 
quadro de Judith decapitando Holofones de Artemísia é data do ano do estupro em 1611 e outros se seguem durante o processo, repetindo a temática até 1613. Artemísia 

utiliza suas obras como forma de angariar apoio de personagens influentes, enviando-as como presente na esperança de receber alguma proteção. Como comprovam as cartas 

que acompanhavam as imagens, anexadas ao processo, e que foram “endereçadas a cinco negociantes de suas obras, entre eles mercadores, diplomatas, duques, membros de 

academias de arte e de famílias renomadas da Península Itálica: Granduca Cosimo II de’ Médici, Commendatore Cassiano del Pozzo, Duca Francesco I d’Este, Andrea Cioli e 

Don Antonio Ruffo” (TEDESCO, 2012, p. 207).  

 
xxvii Os pintores são referências célebres nesse momento, podendo ser vistos em afrescos nos espaços nobres, em arquiteturas monumentais de Roma, patrocinadas então pelo 

Papa Sisto V.  
 
xxviii Jael é uma personagem bíblica do livro dos Juízes do Antigo Testamento. É representada como uma heroína que mata Sísara para salvar Israel das tropas de Jabín rei de 

Canaán. Jael era esposa de Heber (BÍBLIA, Juízes. 5:23-27).  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADsara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jab%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cana%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heber_(personaje_b%C3%ADblico)&action=edit&redlink=1
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xxix Um barbeiro de nome Luca, contemporâneo do jovem pintor Caravaggio, o descreve: “Este pintor é rapaz grande de 20 ou 25 anos, com um pouco de barba preta, gorducho, 

com cílios grossos e olhos pretos, que anda vestido de preto não muito bem, que usa um par de meias pretas um pouco rasgadas e os cabelos longos para a frente” (VODRET, 

p. 15, 2012). 

 

 
xxxi “Não foi para deleitar meu leitor nem para escandalizá-lo que coloquei diante de seus olhos semelhantes imagens” (BAUDELAIRE, 2002, p. 66).  

  
xxxii Em um jornal de 1937, Meyer Schapiro consegue observar com sagacidade esse alargamento das relações sociais. Em um trecho afirma: “A medida que os contextos de 

sociabilidade burguesa se deslocavam da comunidade, da família e da igreja para formas comercializadas ou privadamente improvisadas _ as ruas, os cafés, e locais de recreação 

_ a consciência de liberdade individual resultante implicava um desacordo com os laços mais antigos (...) O grupo social se fragmenta em espectadores isolados, que não se 

comunicam entre si, ou consiste de danças mecanicamente repetidas e submetidas a um movimento ponderado com pouca espontaneidade (SCHAPIRO, Meyer. “The nature of 
abstract art”, Marxist Quarterly, jan.-mar. 1937, p. 83. In: CLARK, 2004, p. 36; 357).  

 
xxxiii “Períodos como este, períodos de transição proporcionam uma oportunidade especial à reflexão: os padrões mais antigos foram contestados, mas os novos ainda não 

surgiram. As pessoas tornam-se mais incertas em matéria de conduta” (ELIAS, 1939, p. 267).  

 

xxxiv  
Nesta importante escolha podemos estar diante também de uma citação as obras Pablo Veronese, especialmente da representação da heroína trágica Judith decapitando 

Holofones entre 1575-80. Neste tema (realizado com regularidade no mesmo período que os retratos das cortesãs venezianas), a heroína bíblica é auxiliada por um serviçal ou 

escravo na execução do assassinato do homem que a assedia. Curiosamente, Veronese é um dos poucos a representar esse serviçal como uma negra em mais de uma imagem 

de sua série. Em uma delas a negra possui um pano na cabeça, como na obra de Manet, e carrega nas mãos o pano, ou saco, onde será colocada a cabeça de Holofones _ em 

um gesto que lembra a forma como a serviçal de Olympia lhe traz o ramo de flores. 

 
xxxv Nas palavras de Georges Bataille, a imagem de Manet representava: “l’índifferenza suprema, quella che è sferzante senza fatica quella che nello scandalizzare non si 

degnava neppure di sapere che portava lo scandalo in sé”/ “Suprema indiferença, atacando sem esforço que o escândalo não se dignou sequer saber que portava o escândalo 

dentro de si mesma” (BATAILLE, apud BELLI; COGEVAL; GUÉGAN, 2013, p. 50). 

 
xxxvi Momento movido por duas novas lógicas sociais segundo o psicanalista Edward Shorter: “As pessoas começaram a colocar o afeto e a compatibilidade pessoal ao alto 
da lista de critérios de escolha de parceiros conjugais. Padrões que articularam-se na forma do amor romântico. E, em segundo lugar, mesmo os que continuaram a empregar 

os critérios tradicionais de prudência e riqueza na seleção de parceiros começaram a ter um comportamento romântico dentro destes limites” (SHORTER, 1995, p. 162). 
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xxxvii “A estreita relação de trabalho desenvolvida entre Cassatt e Degas. De origens de classe alta semelhantes, os dois pintores desfrutaram de uma amizade baseada em 

sensibilidades artísticas e interesses comuns na estrutura de composição ousada, a assimetria e alto ponto de vista de gravuras japonesas, e assunto contemporâneo” texto 

fornecido pelo Museu National Gallery de Londres, Inglaterra, onde encontram-se o importante acervo da fase de influência oriental da artista. Disponível em: 

<http://www.nga.gov/collection/gallery/cassatt/cassatt-over1.html#jump>. Acesso em 11 abr. 2012.  

 
xxxviii Considerado “(...) bom de conversa, misógino, antissemita. Promotor de artistas, fervoroso, admirador de Ingres, amante obstinado das realidades recriadas de memória 

com os recursos da arte”. Filho de um banqueiro, Auguste Degas, que reprovava sua arte, Degas foi um dos principais articuladores dos impressionistas e das mostras 

(GANDRA, 2011, p. 10).  

 
xxxix “O pintor que mais profundamente se impressionou com a possibilidade (de mostrar algumas de suas figuras cortadas pela margem de uma gravura como faziam os 

japoneses) foi Edgar Degas (1834-1917). Degas era um pouco mais velho do que Monet e Renoir. Pertencia a geração de Manet e, tal qual como ele, manteve-se um pouco 

distanciado do grupo impressionista, embora simpatizasse com a maioria dos seus propósitos” (GOMBRICH, p. 526, 2008). 

 
xl O termo é utilizado por Clark na análise da imagem “O Café Concerto” de 1877: “O pintor escolheu um momento entre ilusões, por assim dizer, no qual a plateia relaxa e o 

corpo de baile fica à vontade. E decerto há momentos em que a arte tem tanta confiança em seus efeitos _ em seu domínio sobre a plateia que pode dar ao luxo de abrir mão 

da continuidade e aceitar o aplauso. Degas não raro pintava esses estados provisórios” (CLARK, 2004, p. 300) 
 

xli Em grande medida concorrentes, essas duas possibilidades tenderam a se reconciliar no cinema com predomínio da segunda, apresentando a liberdade de escolha do casamento 

por amor como a salvação da mulher sem controle. Uma liberdade mais sublime e supostamente mais verdadeira do que a liberdade individual.  
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NOTAS DE FIM – CAPÍTULO IV 

 
i “As estrelas modelos-de-vida correspondem ao apelo mais profundo das massas no sentido de uma salvação individual, e suas exigências, nesse novo estágio da 
individualidade, se concretizam num novo sistema de relações entre o real e o imaginário” (MORIN, 1989, p. 21)  

 
ii “Apesar das alegações dos primeiros historiadores do cinema e de seu próprio agente publicitário Griffith não inventou nenhum dos elementos-chaves da linguagem do 

cinema. No entanto, mais do que qualquer cineasta deu aos filmes uma vida humana interior. Aplicou maior sutileza emocional às técnicas de cinema existentes, colaborando 

brilhantemente com as atrizes, minimizando os seus gestos e contrastando ferocidade e gentileza. Ele compreendeu a intensidade psicológica da lente e permitiu que Billy 

Bitzer explorasse a fotografia difusa e iluminação traseira, o que criava um halo nos cabelos e fazia os atores se destacarem em relação ao fundo” (COUSINS, 2013, p. 51-52). 

 
iii “Nenhum desses homens foi o inventor do cinema e não há uma data precisa para o seu nascimento. Em 1884, o industrial George Eastman, de Nova York, inventou o filme 

de rolo, em vez de slides individuais. Na mesma década o inventor Thomas Edson, de Nova Jersey, e seu assistente W.K.L. Dickson descobriram um modo de girar uma série 

de imagens estáticas em uma caixa que dava ilusão de movimento e inventaram o cinetoscópio. (...) Os irmãos Lumière, que vinham de uma família de fotógrafos, notaram 

que a máquina de costura funcionava de maneira similar e adaptaram a tecnologia. De todos os primeiros filmes, os dos irmãos Lumière foram os mais amplamente assistidos. 

Em 28 de dezembro de 1895, uma data que muitos historiadores consideram com o nascimento do cinema” (COUSINS, 2013, p. 22-23).  
iv The Vampire 

 

A fool there was and he made his prayer 

(Even as you and I!) 

To a rag and a bone and a hank of hair 

(We called her the woman who did not care),  

But the fool he called her his lady fair 

(Even as you and I!) 

 

Oh the years we waste and the tears we waste 

And the work of our head and hand, 
Belong to the woman who did not know 

(And now we know that she never could know) 

And did not understand. 

 

A fool there was and his goods he spent 

(Even as you and I!) 

Honor and faith and a sure intent 

But a fool must follow his natural bent 

(And it wasn't the least what the lady meant), 
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(Even as you and I!) 

 

Oh the toil we lost and the spoil we lost 

And the excellent things we planned, 

Belong to the woman who didn't know why 
(And now we know she never knew why) 

And did not understand. 

 

The fool we stripped to his foolish hide 

(Even as you and I!) 

Which she might have seen when she threw him aside -- 

(But it isn't on record the lady tried) 

So some of him lived but the most of him died -- 

(Even as you and I!) 

 

And it isn't the shame and it isn't the blame 
That stings like a white hot brand. 

It's coming to know that she never knew why 

(Seeing at last she could never know why) 

And never could understand (KIPLING, 1897).  

 

 

v  
 

vi Acredita-se que a temática poderia estar ecoando como fonte literária o texto bíblico do Antigo Testamento, Eclesiastes, atribuído ao rei Salomão (1009 a 922 a.C). Onde as 

advertências morais sobre a finitude da materialidade e dos prazeres abundam e são reforçadas com a repetição do aviso: “tudo será esquecido, tudo é ilusão e uma corrida atrás 

do vento” (2:17). Porque Deus “não lhe concede desfrutas estas coisas, e por muitos que sejam os dias dos seus anos, _ se não puder saciar-se dos seus bens e, no fim, não 
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receber uma sepultura eu diria que um aborto é mais feliz do que ele. Ele veio em vão e para as trevas se vai: a escuridão encobre seu nome” (6:3). “Todos vão para o mesmo 

lugar” (3:20). O alerta prolonga-se para os jovens: “Segue os impulsos do coração e os atrativos dos olhos, mas fica sabendo que Deus te pedirá contas de tudo isso! Pois, a 

adolescência e a juventude são ilusão” (ECLESIASTES, BÍBLIA, 2010, p. 454-59).  

 
vii A dançarina, que nasceu na Holanda, chamava-se Margaretha Gertruida Zelle. Provavelmente adotou o pseudônimo durante o período que supostamente viveu na ilha de 

Java, na Indonésia. Mata-Hari, significa sol ou olho da manhã em indonésio. Foi amante de generais e políticos na época sendo uma agente dupla para a Alemanha e França 

durante a Primeira Guerra Mundial. Foi julgada em Paris e condenada ao fuzilamento em 15 de out. 1917.  

 
viii DIETRICH, 1930.  

ix  Lillian Russel. Foi uma bela cantora de ópera dos EUA, que viveu de 1861-1922. Na imagem está na capa do The Theatre, de out. 1908.  
 
x “Tanto em 1931 e 1932 como em 1936 o desemprego de crise atinge numericamente mais os homens do que as mulheres. (...) Uma lógica econômica que joga com o 

trabalho feminino, como se joga com piões deslocados ao sabor das crises” (LAGRAVE, 1991, P. 516).  

 
xi Na medida em que “o medo que os outros possam desrespeitá-la por algo que ela exiba significa que ela sempre se sente insegura em seu contato com os outros. Isso 

representa um sistema quase fatal do sistema do eu”. Em que a pessoa pensa: ‘eu sou inferior, portanto as pessoas não gostarão de mim e eu não poderei me sentir segura com 
elas” (GOFFMANN, 1988, p. 15).  

xii “O conjunto de atividades do Birô era considerado um front de guerra: o front comercial, político e psicológico. Nesse front o objetivo era obter o apoio decidido dos 

governos e das sociedades latino-americanas para a causa dos Estados Unidos” (MOURA, apud GARCIA, 2004, p. 144).  

 
xiii Processo de coloração das imagens em movimento inventado pela empresa Technicolor Motion Picture Corporation, em 1916, dirigidas por Herbert e Natalie Kalmus. Eles 

“desbravaram a tricromia, que era a justaposição das três cores básicas sobre a película. E só então surgiram os primeiros filmes coloridos: As aventuras de Robin Hood, 

1938; As quatro penas brancas, 1939, ...E o vento Levou, 1939; Meu reino por um amor, 1939; O ladrão de Bagdá, 1940 (CASTRO, 2005, p. 261).  

 
xiv “Na hierarquia de Hollywood de então, a Fox pegava um quarto lugar firme atrás da MGM, Warner e da Paramount, pela ordem. Ganhava da Columbia e da Universal que 

eram estúdios pobres. (...) Na verdade a grandeza da Fox de Zanuck ainda estava por começar _ e começar justamente na era dos musicais em cores” (CASTRO, 2005, p. 

271).  
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xvi Figurinos do estilista Billie Traville para Marilyn Monroe  

 

xvii “O conceito de humanidade ainda tem implicações de um idealismo sentimentalista. Isto tem prejudicado sua evolução para a categoria de um simples instrumento factual” 

(ELIAS, 1994, p. 188). 

 

 

 

NOTAS DE FIM – CONCLUSÃO 

 
i “É que o rosto específico de uma pessoa, ao se desenvolver, desempenha um papel central, talvez o mais central, em sua identidade como pessoa no singular” (ELIAS, 1994, 

p. 155) 
 
ii “Que ato do destino terá permitido que os rostos relativamente impassíveis dos nossos antepassados animais se transformassem nos rostos extraordinariamente móveis e 

individualizáveis que figuram entre os traços biológicos singulares do homem?” (ELIAS, 1994, p. 157-8) 
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