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RESUMO 

 

DORNELES, Vanderlei. CONFIGURAÇÕES DO MITO DA “NOVA ORDEM” NA 

CULTURA NORTE-AMERICANA EM TEXTOS MIDIÁTICOS DE DIFERENTES 

ÉPOCAS. 2009. 190 f. Tese (Doutorado). Escola de Comunicação e Artes, 

Universidade de São Paulo. 

 

 

A presente tese busca compreender o processo de Comunicação das 
características da cultura norte-americana a partir da leitura e interpretação de textos 
midiáticos fílmicos de diferentes épocas. O apoio teórico parte da noção de 
“memória textual” e “código-texto” segundo estudos de Iuri Lotman, um dos 
pesquisadores da Semiótica da Cultura. Nessa perspectiva, as produções do cinema 
são consideradas como um sistema de signos inseridos na semiosfera 
correspondente. A descrição do sistema da cultura norte-americana é feita pela 
identificação de suas narrativas míticas fundacionais, de origem judaico-cristã, latina 
e egípcia. Os mitos são estudados como elementos encadeadores dos textos da 
cultura considerados relevantes para esta pesquisa, desde o “Descobrimento” 
(século 16) até o período da independência norte-americana (século 18). Uma vez 
descrito o sistema da cultura norte-americana, por meio da memória textual, 
procede-se à leitura de dois textos cinematográficos nos quais se verificam 
configurações desses elementos mitológicos. A tese comprova seu objetivo de 
demonstrar como o mito da “nova ordem” repercute em textos do cinema norte-
americano do final do século XX, e como esse mito é reiterado na atualidade 
reforçando o papel preponderante da América como nação renovadora do mundo. 

 

 

Palavras-chave: comunicação e linguagem; produção de sentido na mídia; texto 
fílmico; messianismo norte-americano; texto da cultura; mito e cultura. 
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ABSTRACT 

 

DORNELES, Vanderlei. SETTINGS OF THE “NEW ORDER” MYTH IN THE 
NORTH-AMERICAN CULTURE IN MEDIA TEXTS OF DIFFERENT PERIODS. 
2009. 190 f. Doctoral thesis. Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São 
Paulo. 

 

 

This thesis seeks to understand the process of communication of north-
American culture‟s features from the reading and interpretation of filmic media texts 
of different periods. The theoretical support starts from the notion of "textual memory" 
and "code-text" according to studies of Iuri Lotman, a researcher of Culture 
Semiotics. From this perspective, the productions of cinema are considered as a 
system of signs inserted in corresponding semiosphere. The description of the 
system of north-American culture is made by identification of its founding myths of 
Judeo-Christian, Latin, and Egyptian origin. The myths are studied as linker elements 
of culture texts considered relevant to this research, since the "Discovery" (16th 
century) until the period of American independence (18th century). Once described 
the system of American culture, through the textual memory, it proceeds to read two 
film texts in which there are settings of these mythological elements. The thesis 
proves his goal to showing how the “new order” myth reflects in texts of north-
American cinema of the late twentieth century, and how this myth is repeated in the 
present strengthening the role of America as a nation renewing of world. 

 

 

Keywords: communication and language; production of meaning in media, film 
text; north-American messianism, text of culture, myth and culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A intenção de realizar uma pesquisa sobre textos da cultura norte-americana 

de diferentes épocas, que eventualmente se vinculam uns aos outros evidenciando 

um sistema da cultura, surgiu inicialmente da observação de falas de líderes norte-

americanos e de textos cinematográficos, os quais projetam os Estados Unidos 

como uma nação com uma missão histórica.  

Algumas dessas falas são, por exemplo, do ex-presidente George W. Bush, 

que em seu discurso de posse em 20 de janeiro de 2001, declarou: “Nós temos um 

lugar cativo em uma longa história [...] a história de um novo mundo que se tornou 

amigo e libertador do velho [...] que se tornou servidor da liberdade [...] que foi ao 

mundo para proteger e não para possuir, para defender e não para conquistar”. 

Antes do ataque ao Iraque, em discurso no congresso norte-americano, em 25 de 

janeiro de 2003, ele declarou: “A América é uma nação forte e digna no uso de sua 

força. Nós exercitamos o poder sem vanglória e nos sacrificamos pela liberdade de 

estranhos. Os americanos são um povo livre, que sabe que a liberdade é um direito 

de cada pessoa e o futuro de toda nação. A liberdade que temos não é um presente 

da América para o mundo, é um presente de Deus para a humanidade.” 

No discurso de posse para o segundo mandato, em 20 de janeiro de 2005, 

Bush reiterou: “Nós proclamamos que todo homem e toda mulher nesta terra 

têm direitos, e dignidade, e valor incomparável, porque eles trazem a 

imagem do Criador do céu e da Terra. [...] Com nossos esforços, nós 

acendemos uma chama também, uma chama na mente dos homens. E ela 

aquece aqueles que sentem seu poder, queima aqueles que combatem seu 

progresso, e um dia esse fogo indomável da liberdade vai atingir os recantos 

mais obscuros do nosso mundo”1. 

Enquanto discurso, a fala do ex-presidente norte-americano pode 

representar uma tentativa de legitimar ações militares com o uso de uma 

ideologia. Mas como texto da cultura, a mesma fala parece apresentar-se 

configurada por certa memória, na qual uma nação divinamente nomeada 

                                                             

1 Todos os discursos presidenciais norte-americanos podem ser vistos no site “From 
Revolution to Reconstruction ... and what happened afterwards”, http://www.let.rug.nl/~usa, 
disponível em 10 de julho de 2006. 

http://www.let.rug.nl/~usa
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deve cumprir um papel histórico na implantação de um regime de liberdade 

para o bem comum da comunidade humana. 

Na década de 1990, durante o governo do democrata Bill Clinton, os Estados 

Unidos fizeram guerra à Somália, ao Haiti, Bósnia, Iraque, Sudão e Iugoslávia. Em 

1997, para justificar o lançamento de mísseis contra o Iraque, Madeleine Albright, 

então Secretária de Estado, declarou: “Se nós temos de usar a força, é porque 

somos a América. Somos a nação indispensável. Nós temos estatura. Nós 

enxergamos mais longe em direção do futuro” (FUSER E BIANCHI, 2006, 29). Para 

além da funcionalidade prática da ideologia e do discurso, como as fala de Bush, o 

pronunciamento da ex-Secretária de Estado enquanto texto da cultura dá eco ao 

mito de uma nação eleita com prerrogativas acima dos limites do bem e do mal. 

O ideólogo da extrema direita norte-americana Robert Kagan, por sua vez, 

defende que a América atingiu “um pináculo na história das civilizações” e isso 

resulta num impulso para transformar as outras nações. Para ele, desde os pais 

peregrinos, a América sempre foi um poder expansionista. “A ambição de 

desempenhar um poder grandioso no palco mundial tem raízes profundas na 

personalidade americana. Desde a independência, e mesmo antes, os americanos 

sempre tiveram a convicção de que sua nação tinha um destino grandioso” (KAGAN, 

2003, 88). Reinhold Niebuhr, considerado um dos principais teólogos e filósofos dos 

Estados Unidos, inclusive pelo historiador Arthur Schlesinger Jr. (cf. Ernest W. 

Lefever, em NIEBUHR, 1964, 3), afirma que os acontecimentos da segunda metade 

do século 20 evidenciaram que a “história conferiu aos Estados Unidos a grande 

responsabilidade de defender os preciosos valores da civilização ocidental” diante 

das crises desencadeadas pelos totalitarismos contemporâneos (NIEBUHR, 1964, 3). 

Ele afirma que os Estados Unidos foram “chamados” para liderar as nações livres, 

em função de seus recursos econômicos, políticos, militares, e principalmente por 

causa de seus valores morais e espirituais (NIEBUHR, 1964, 23). 

A crença numa eleição divina nacional parece assumir nessas falas e 

citações acima um efeito modelizador, no sentido de que, enquanto textos da 

cultura, elas são configuradas por uma estrutura mitológica, assumindo o status de 

textos da cultura. O mito transparece nesses textos como uma grande narrativa de 

certos atos divinos ou sobre-humanos, os quais dão um sentido e uma finalidade às 

ações humanas. 
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As falas citadas e consideradas como textos da cultura, por sua vez, dialogam 

através de uma estrutura metatextual com textos artísticos, oriundos do cinema 

norte-americano. Hollywood tem produzido um grande número de filmes nos quais 

os valores norte-americanos e o papel dos Estados Unidos no mundo são 

promovidos como o bem supremo, havendo também aqueles que criticam esses 

mesmos valores2. 

Os filmes que promovem os valores e o papel histórico norte-americanos 

também se apresentam permeados de personagens, temas e narrativas de natureza 

mitológica, e parecem retomar certos arquetípicas da memória. O filme 1492: A 

Conquista do Paraíso (1992), de Ridley Scott, reproduz a aventura do navegador 

genovês Cristóvão Colombo, desde a negociação com a corte espanhola até a 

travessia do Atlântico e a descoberta do continente habitado pelos índios. A 

representação da figura de Colombo como o precursor do “novo mundo”, e a 

representação de seu feito histórico em termos de uma ação demiúrgica e do 

Descobrimento em termos de uma “conquista do paraíso”, são importantes 

elementos semióticos do texto fílmico, os quais parecem dialogar com narrativas 

mitológicos da memória. A ficção-aventura Independence Day (1996), de Roland 

Emmerich, ao representar os potenciais inimigos do “sonho americano” na figura dos 

aliens (da série Alien), também estabelece diálogo com elementos mitológicos da 

memória textual, composta por textos de diferentes épocas. 

Estes textos fílmicos foram selecionados como corpus para esta pesquisa 

uma vez que, como arte cinematográfica, respectivamente, rememoram o passado e 

a origem da nação norte-americana, e explicam a essência do mundo enquanto 

“nova ordem” e a condição de sua preservação. Nesse sentido os textos fílmicos são  

exemplares de narrativas mitológicas, uma vez que a função da mitologia é explicar 

a origem do mundo e sua essência, enquanto mundo ordenado frente às forças do 

caos. 

                                                             
2 Como uma indústria cultural multidiscursiva, Hollywood também produz filmes que 

criticam e, às vezes, deploram a vocação belicista e os valores norte-americanos. 
Exemplares desta linha são: (1) Apocalipse Now (1979), de Francis Ford Coppola, baseado 
no livro Heart of Darkness de Joseph Conrad, o qual faz uma incursão profunda aos 
horrores da guerra, focado na tragédia norte-americana no Vietnã; e (2) Beleza Americana 
(1999), de Sam Mendes, o qual faz uma ostensiva crítica ao cinicamente retratado “sonho 
americano”, entre muitos outros. 
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Na verticalização da proposta do estudo, além dos textos cinematográficos 

nos quais repercutem os mitos fundacionais dessa cultura, a atenção foi 

concentrada em textos de diferentes épocas os quais configuram a memória textual 

da cultura norte-americana, como um sistema da cultura. 

Na preparação do projeto, não tive contato com trabalhos que fizessem um 

estudo de textos de diferentes épocas e de textos cinematográficos norte-

americanos a partir das noções de “memória textual” e “sistema da cultura”, com o 

objetivo de identificar e descrever os elementos e temas mitológicos encadeadores 

dos diversos textos nessa cultura em questão. Também não tive contato com 

trabalhos que empreendessem uma investigação ampla, com vistas a identificar e 

descrever um sistema da cultura, ou sistema modelizante, na base de certas 

produções do cinema norte-americano. Para interpretar esses textos do ponto de 

vista de Semiótica da Cultura, é preciso buscar nos labirintos de sua 

metatextualidade e de seu encadeamento, a memória textual que os configura, e o 

“código-texto” que funda as narrativas religiosas e mitológicas neles repercutidas. 

Diante desse quadro, as questões iniciais dessa tese foram: Como e de que 

materialidades de linguagens se construiu a memória textual do “Novo Mundo”? 

Como os signos da “nova ordem” se configuram nos diferentes textos da cultura 

norte-americana? Como o mito da nação eleita para construção de um “novo 

mundo” modeliza textos cinematográficos contemporâneos? Que metatextos 

constituem-se em regras para a compreensão dos textos fílmicos portadores da 

unidade textual “nova ordem” na cultura norte-americana? 

O objeto de estudo deste projeto, portanto, são as configurações do mito da 

“nova ordem” em textos da cultura norte-americana de diferentes épocas e em 

textos cinematográficos produzidos no contexto da transição do século. Essas 

configurações foram observadas e lidas nos textos cinematográficos a partir da 

noção de que a cultura se organiza como um sistema de textos encadeados e 

conectados organicamente. 

O estudo partiu da hipótese de que há um sistema da cultura, composto de 

um conjunto de textos, que atribui aos Estados Unidos da América um papel 

messiânico na construção de uma nova ordem mundial. O sistema funciona como 

uma linguagem secundária que modeliza os textos da cultura. Essa linguagem, que 

para Iuri Lotman também pode ser descrita como “visão de mundo”, é de natureza 

mitológica e religiosa, fundada num “código-texto”, as Escrituras judaico-cristãs, de 
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onde vêm as narrativas de “um paraíso perdido”, de “uma nação eleita” e da 

restauração de um “novo céu” e uma “nova terra”. Por causa de sua natureza 

mitológica e religiosa, o sistema da cultura norte-americana constitui-se de uma 

oposição binária, formando uma arqui-significação modelizada pelas oposições 

“novo/velho”, que para a Semiótica da Cultura podem ser lidas como “próprio/alheio”. 

A hipótese se desdobra na premissa de que as configurações dessa “nova ordem”, 

como restauração do “paraíso”, repercutem em textos da cultura norte-americana de 

diferentes épocas como elementos mitológicos encadeadores desses textos. Entre 

eles, podem ser nomeados os diários e cartas de Cristóvão Colombo; os sermões 

dos chamados “pais peregrinos” de origem puritana na fundação das colônias 

britânicas no Novo Mundo; os discursos e declarações dos “pais fundadores” da 

República; certos ditos, falas e livros de pregadores, filósofos e de importantes 

líderes da nação; a declaração de independência, e o grande selo dos Estados 

Unidos, assim como diversos textos fílmicos contemporâneos. 

O sistema que encadeia os textos da cultura norte-americana configura-se 

através de uma memória textual e exerce um papel modelizador na produção de 

textos no cinema. Os textos cinematográficos apresentam configurações dos mitos e 

crenças fundadores da “nova ordem” na composição das tramas, na construção dos 

personagens, nos figurinos, nos planos e nos ambientes, bem como nas temáticas e 

narrativas de natureza mitológica. 

Ao retratar períodos históricos, reproduzindo personagens e eventos, e ao 

representar o papel da América no mundo como nação criadora e mantenedora de 

um regime de liberdade, os textos fílmicos constroem a imagem dos Estados Unidos 

a partir de importantes mitos e crenças fundadores da noção de que essa nação é a 

eleita para a realização de uma nova ordem mundial. 

Durante a realização da pesquisa não tive contato com obras que 

empreendessem uma investigação de textos da cultura norte-americana com 

propósito semelhante. O importante livro de Sidney LENS,  A Fabricação do Império 

Americano (2006), descreve e analisa diversos acontecimentos e chega a sugerir 

em alguns momentos os valores míticos que impulsionam o império em suas guerras 

e conquistas, mas não identifica a origem desses mitos nem os nomeia 

especificamente. Trata-se de um trabalho historiográfico que cobre os fatos desde a 

independência da nação até o Vietnã, e que não pretendeu explorar as origens a fim 

de identificar os elementos históricos e mitológicos essenciais na formação da nação 
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e de sua cultura. Lens defende que os Estados Unidos desde o século 18 buscam a 

construção de um poder imperial, mas não identifica a base mitológica desse poder, 

nem trata os fatos a partir da perspectiva dos textos da cultura. 

Outro livro relevante para esta pesquisa é o de Ernest MILÀ, um espanhol com 

grande interesse pela escalada do poder americano: Lo que está detrás de Bush: 

corrientes ocultas de la política de EEUU (2004). Este material analisa 

acontecimentos e elementos históricos, desde o descobrimento, trata com o conceito 

de messianismo, mas não foca a natureza mitológica dos textos que esta pesquisa 

pretende cobrir. Por outro lado, Milà comete um equívoco ao vincular os elementos 

ideológicos da nação e sua vocação messiânica ao partido Republicano de George 

W. Bush, o que desvia o foco como se esses interesses fossem os de uma facção, e 

não da nação como um todo. 

A pesquisa de Mírlei Aparecida Malvezzi VALENZI, de nível de mestrado, 

defendida na Universidade de São Paulo, no departamento de Lingüística, com o 

título “The wonder years: a identidade americana na mídia televisiva” (2003) trabalha 

com os conceitos de mito, discurso fundador da identidade, discurso da liberdade e 

da igualdade e da busca da felicidade. Ao analisa a reprodução desses discursos 

em seriados norte-americanos, ela não faz uma busca aprofundada na história e na 

memória cultural da nação norte-americana para identificar e descrever os textos 

fundadores dessa identidade nem investiga sua metatextualidade. 

O livro de David Ovason, A Cidade Secreta da Maçonaria (2007), publicado 

pela editora Planeta, faz uma importante pesquisa sobre a base mitológica da 

cultura norte-americana, especialmente os mitos e linguagens oriundos da 

maçonaria. A pesquisa, no entanto, não capta o sentido de nação eleita de origem 

puritana nem o mito do “novo mundo” como chamado por Colombo com base no 

Apocalipse de João. Além disso, seu objeto de estudo é especificamente a cidade 

de Washington DC, seu projeto, construção e seu simbolismo mítico maçônico. 

Uma pesquisa com objetivos de identificar o sistema cultural, memórias, 

narrativas mitológicas e mitos modelizadores dos textos da cultura norte-americana, 

e seu processo de modelização, com base no referencial da Semiótica da Cultura, 

parece justificada. 

Os textos da cultura norte-americana tomados como corpus desta pesquisa, 

provenientes de diferentes épocas e diferentes contextos, entre eles os textos 

fílmicos, apresentam-se encadeados ou metatextualizados por certos temas e 
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narrativas mitológicos, o que lhes atribui a característica de um sistema 

organicamente conectado. Essa característica do corpus da pesquisa e do próprio 

objeto de estudo, a saber, as configurações do mito da “nova ordem” em textos da 

cultura norte-americana, requereu um aporte teórico que considerasse a cultura 

como um sistema de textos em constante diálogo e entrecruzamento. Além disso, a 

presença de elementos mitológicos e religiosos como estruturas metatextuais que 

atravessam os textos requer uma abordagem teórica capaz de compreender a 

cultura como um organismo vivo e dinâmico, cujos textos estão em constante 

processo de modelização e entrecruzamento. Esse referencial também precisaria 

abarcar a noção de mito como linguagem da cultura, capaz de processos de 

modelização. Nesse sentido, a Semiótica da Cultura, com os conceitos de sistema 

modelizante, texto da cultura, memória textual, conforme propostos e desenvolvidos 

por Iuri Lotman, e de narrativas mitológicas e religiosas como linguagens da cultura, 

segundo Eleazar M. Meletinski, pareceu ser o referencial mais adequado. 

Os conceitos de texto e memória textual foram revisados a partir da leitura de 

alguns dos principais teóricos e pensadores da chamada Escola de Semiótica, entre 

eles Iuri Lotman, B. Uspenski, V. Ivanov e Zara G. Mints. As noções de mito como 

linguagem da cultura foram revisadas principalmente por meio da obra Os 

Arquétipos Literários, de Eleazar M. Meletínski, entre outros 

A leitura e intepretação de textos da cultura norte-americana de diferentes 

épocas, incluindo os diários de Colombo, os sermões puritanos e ditos dos 

fundadores da República, foi procedida a partir das noções de texto, memória, 

sistema modelizante ou sistema da cultura, código-texto e narrativas mitológicas. Na 

leitura desses textos, buscou-se identificar e descrever os elementos metatextuais 

que configuram sua natureza sistêmica. 

Na leitura e interpretação dos textos do cinema, foram considerados aspectos 

sígnicos como a representação de espaço ou locais, a construção dos personagens, 

seus gestos, vestimentas, conduta e perfil psicológico, expressões faciais, os 

elementos visuais dos ambientes, sonorização, música e outros elementos capazes 

de gerar significados dentro de um sistema da representação. Também foram 

consideradas as narrativas ou temáticas mitológicas, como as experiências dos 

personagens com a selva e com os habitantes do Novo Mundo, os fenômenos 

naturais e seus efeitos, e animais incluídos na cena, entre outros. Também é dada 
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importância às linguagens fílmicas como plano, enquadramento, cortes, angulações 

e iluminação, no processo de produção de sentido. 

O objetivo geral desta pesquisa é a interpretação de textos da cultura norte-

americana, da época do Descobrimento até a independência, a partir da noção de 

texto da cultura e memória textual, de Iuri Lotman. A finalidade dessa interpretação é 

a identificação e descrição de metatextos essenciais para a leitura de textos fílmicos 

norte-americanos, bem como de uma memória textual dessa cultura. A identificação 

de elementos de encadeamento dos textos da cultura pretende reforçar a idéia de 

que os textos se acham entrecruzados como partes de um organismo dinâmico, que, 

por função da memória, geram e produzem novos textos constantemente. 

A pesquisa tem também o objetivo de identificar e interpretar as 

configurações do mito da “nova ordem” e de narrativas e temas mitológicos em 

textos do cinema, considerados como textos da cultura norte-americana. Os textos 

cinematográficos analisados são 1492: A Conquista do Paraíso (1992), de Ridley 

Scott, e Independece Day (1996), de Roland Emmerich. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram os de: (1) Identificar o código-

texto originário da narrativa religiosa da nação eleita e do messianismo norte-

americano a partir de suas configurações em textos da cultura norte-americana. (2) 

Descrever e interpretar os elementos semióticos constituintes do sistema de 

oposição binária inerentes a textos da cultura norte-americana. (3) Identificar e 

interpretar os signos e textos da memória empregados na representação de 

Colombo e do Descobrimento da América, no filme de Ridley Scott, 1492, bem como 

os sentidos produzidos pelo filme enquanto texto da cultura norte-americana. (4) 

Identificar e interpretar os signos e elementos mitológicos empregados na 

representação do conflito da América com as forças do caos, e na construção do 

monstro Alien em Independence Day, de Roland Emmerich, bem como analisar os 

sentidos produzidos pelo texto fílmico a partir desses elementos. 

A pesquisa está dividida em quatro capítulos. O primeiro faz uma revisão do 

referencial teórico e dos conceitos básicos da pesquisa, a saber os conceitos de 

texto, memória textual, sistema da cultura, sistema modelizante, código-texto e 

narrativas mitológicas como linguagens da cultura. O segundo capítulo apresenta 

uma leitura de textos da cultura norte-americana de diferentes épocas, com a 

identificação do messianismo norte-americano como um sistema da cultura, um 

conjunto de textos encadeados por elementos mitológicos e capaz de modelizar 
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outros textos. O terceiro capítulo é resultado da leitura e interpretação do texto 

fílmico 1492: A Conquista do Paraíso, com foco na representação de Colombo como 

herói cultural e precursor do “novo mundo”. O último capítulo é resultado da leitura e 

interpretação do texto fílmico Independence Day, por sua vez, focada na 

representação do conflito da América com as forças do caos e da representação das 

forças do caos no monstro Alien. 
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CAPÍTULO 1 

TEXTO E MITO NA SEMIÓTICA DA CULTURA 

 

A leitura prévia de alguns textos da cultura norte-americana permitiu 

identificar certas conexões e aspectos metatextuais como elementos encadeadores 

dos textos de diferentes épocas. Tanto os diários de Colombo, os sermões dos pais 

peregrinos, discursos e documentos oficiais dos Estados Unidos, bem como 

produções do cinema apresentam-se como peças de um complexo sistema da 

cultura, conectadas por certos elementos mitológicos constituintes de uma 

linguagem secundária ou cultural. 

A interpretação desses textos e a decorrente descrição de sua 

metatextualidade, como parte dos objetivos desta pesquisa, não poderiam ser 

realizadas sem apoio de um referencial oriundo de uma semiótica que conceba a 

cultura como um sistema complexo de textos, preservados e articulados por uma 

memória de natureza cultural e textual. Esses conceitos são providos pela Semiótica 

da Cultura3, de origem russa. 

Este capítulo apresenta uma breve revisão dos conceitos de texto, memória e 

sistema modelizante ou linguagem secundária conforme concebidos pela Semiótica 

da Cultura. Estes conceitos foram as ferramentas teóricas na leitura dos textos da 

cultura norte-americana. Além deles, a Semiótica da Cultura também contribuiu para 

esta pesquisa com o conceito de mito como narrativas ou temas arquetípicos, 

conservados na memória e que exercem função modelizadora, sendo considerados, 

portanto, como linguagens da cultura, conforme E. Meletínski. A segunda parte 

deste capítulo trata com essa noção de mito como linguagens modelizantes. 

 

1.1   A cultura como um sistema de textos 

 

O pensador eslavo Iuri M. Lotman, pensador russo integrante da Escola de 

Tartu-Moscou, desenvolveu uma visão sistêmica da cultura, na qual os textos não 

podem ser lidos como peças isoladas, mas partes de um todo, integradas em 

                                                             
3 A Semiótica da Cultura como um referencial teórico trabalha não com a cultura em 

si mesma, mas com as relações entre as culturas e as culturas geradas mediante essas 
relações. Interessa-se pelos fenômenos semióticos resultantes da confluência entre 
diferentes sistemas da cultura, através de seus textos, e os textos gerados a partir dessa 
confluência (SONESSON, 2007, 127). 
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sistemas de significação, denominados linguagens secundárias ou sistemas 

modelizantes. A semiótica da cultura enfatiza o caráter orgânico e sistêmico da 

cultura. Para esses pesquisadores, “as partes não entram no todo como detalhes 

mecânicos, mas como órgãos de um organismo” (LOTMAN, 1996, I:31). Boris 

SCHNAIDERMAN (1979, 25) diz que a “consciência semiótica” de origem russa tende 

sempre para uma visão “globalizadora da cultura”. 

Essa noção da cultura como um sistema facilita a compreensão dos 

processos culturais ao propor que os diversos textos da cultura estão em constante 

interferência e entrecruzamento, em constante processo de modelização4. A 

memória é a instância em que os textos antigos são conservados e de onde se 

articula sua força modelizante. Ela tem uma natureza textual, isto é, compõe-se de 

textos e linguagens. Memória é um reservatório dinâmico que conserva, transmite e 

gera textos. Para LOTMAN (1996, I:157), “a cultura é uma inteligência coletiva e uma 

memória coletiva”. É a acumulação de textos que constrói a memória textual de uma 

dada civilização e que produz linguagens. 

O conjunto de textos da cultura constitui o que Ivan BYSTRINA (1995, 3) chamou 

de “segunda realidade”. Enquanto a “primeira realidade” é constituída de signos 

contínuos, os códigos genéticos, as cores, os sons, os movimentos da natureza, a 

segunda é constituída de signos discretos. “Entendemos por cultura todo aquele 

conjunto de atividades que ultrapassa a mera finalidade de preservar a 

sobrevivência material”. 

Como parte da segunda realidade, os diferentes textos estão dispostos na 

memória sob uma hierarquia, que obedece a paradigmas definidos pela própria 

cultura. Os paradigmas não são articulados pelos sujeitos produtores dos textos ou 

por um sujeito histórico5, mas por forças históricas que assumem expressão nas 

                                                             
4 A noção de “modelização”, no campo da cultura, designa “processos de regulação 

de comportamento dos signos para constituir sistemas”, sendo por isso entendida como “um 
programa para análise e constituição de arranjos” e não a “simples reprodução de um 
modelo” (RAMOS, 2007, 29). 

5 O sujeito como categoria na análise do discurso não é uma categoria importante 
para a Semiótica da Cultura. Enquanto sujeito, discurso, relações de poder e ideologia são 
objetos na análise do discurso e são conceitos sócio-políticos e pragmáticos, a Semiótica da 
Cultura trabalha com objetos como texto, linguagens, memória, mito e sistemas da cultura. 
Na Semiótica da Cultura, o funcionamento dos textos não é analisado por motivos de lutas 
de classe, ou por motivos ideológicos, políticos, econômicos, mas sim desde “a tipologia das 
culturas que reinterpreta a estrutura imanente do texto original, segundo sua própria 
capacidade de traduzir em linguagens” (ARÁN, 2007, 150). Lotman descreve o texto como 
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linguagens e nos textos da cultura. Este é o princípio que determina os textos a 

serem “lembrados” e aqueles a serem “esquecidos”. No entanto, uma vez que a 

cultura é viva e dinâmica, nada se esquece para sempre e nada se lembra para 

sempre (LOTMAN, 1996, I:160). Há um permanente processo de retomada e resgate 

de textos. 

Assim, no interior da memória, o que “esquecer” e o que “lembrar” pode ser 

definido em função de uma hierarquia entre os textos e as linguagens. Esta 

hierarquia é resultado de ações acumuladas de certos sistemas dominantes da 

sociedade, cujas forças encontram expressão nas linguagens da cultura. Cada 

cultura define o que se deve “preservar” e “esquecer”, no nível da memória coletiva. 

Assim, a “história intelectual da humanidade pode ser considerada uma luta pela 

memória” (MACHADO, 2003, 38). Essa luta é travada principalmente por forças 

históricas da igreja, do estado, educação, sociedade civil e sistema de mídias, entre 

outros. 

Os paradigmas articulados por forças dominantes da memória coletiva 

materializam-se em textos, e sedimentam sistemas da cultura. Esses 

sistemas vão gerar novos textos constantemente que se estruturam na forma 

de encadeamentos textuais ou metatextos (LOTMAN, USPENSKIJ, IVÁNOV, 1981, 

102). São sistemas da cultura as grandes narrativas que produzem uma 

multiplicidade de textos e que conservam na memória textual seus valores mais 

predominantes. 

Lotman desenvolveu um conceito amplo de “texto” (do latim textu, tecido). 

Literatura, peças musicais, obras de arte, produções cinematográficas, documentos 

e discursos históricos são “textos da cultura”, na medida que, em seu processo de 

significação, esses textos incorporam uma segunda linguagem, de natureza cultural. 

Tudo que é tecido, sintetizado, produzido pela mente e que trata da condição 

humana, sendo capaz de comunicar uma mensagem, constitui-se num texto da 

cultura. Os textos habitam um espaço semiótico, um reino de signos, que Lotman 

designou de semiosfera6. Derivada da noção de biosfera, a esfera que possibilita a 

                                                                                                                                                                                              
“mecanismo semiótico modelizante”, enquanto Bakhtin o vê como “posição enunciativa 
particular, como consciência em ação e daí que prefira o termo „enunciado‟, que é único e 
não-repetível” (2007, 151). 

6 O conceito de semiosfera foi formulado por Iúri Lotman em 1984 para designar “o 
habitat e a vida dos signos no universo cultural”. Assim como biosfera designa a esfera da 
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vida física, a semiosfera é um “grande sistema” ou um “universo semiótico”, 

constituído pelos mais diversos signos, textos e linguagens da cultura (LOTMAN, 

1996, I:22). A semiosfera é “um conjunto de textos distintos e de linguagens 

entrelaçados uns com os outros” (LOTMAN, 1996, I:23-24). A semiosfera e os 

diversos sistemas da cultura que a integram são concebidos por Lotman como algo 

vivo, dinâmico e complexo. Cada cultura e cada sistema operam dialogicamente 

frente aos demais, numa troca constante de informação sígnica através da fronteira. 

A periferia é a “região de maior atividade semiótica, onde o contato entre culturas 

muito diferenciadas ocorre livremente” (RAMOS, 2007, 35). Assim, no processo de 

metatextualidade, a cultura não é discursiva e racional. Os textos não se cruzam 

através de processos lógicos e previsíveis. A memória textual ou memória da cultura 

tem lógicas próprias, sendo constante a imprevisibilidade no processo de geração de 

textos. 

A troca sígnica constante e o processo dinâmico de semiose no interior da 

semiosfera justificam o “dialogismo” como princípio fundamental na metodologia de 

Lotman. Por isso, ele mantém “vínculos estreitos com a abordagem bakhtiniana”7 

(TOROP, 2007, 48). 

Assim, a Semiótica da Cultura estuda a cultura por meio de seus textos e 

compreende a cultura como um sistema dinâmicos em que os textos são 

modelizados pelas linguagens da cultura. 

 
1.2   Linguagens secundárias 

 

Para Lotman, constitui linguagem todo sistema que serve aos fins da 

comunicação entre dois ou vários indivíduos. Mas pode se falar em língua não só a 

propósito do russo, francês, inglês ou português, também não só a propósito dos 

sistemas criados artificialmente pelas diversas ciências utilizados para descrever 

determinados grupos de fenômenos (as chamadas línguas artificiais ou 

                                                                                                                                                                                              
vida física no planeta, tal como formulou o geoquímico Vladímir Ivánovich Vernádski (1863-
1945), “semiosfera designa o espaço cultural habitado pelos signos” (MACHADO, 2007, 16). 

7 Os formalistas valorizavam o texto como categoria de estudo. Boris SCHNAIDERMAN 
(1979, 21) explica que os trabalhos do Formalismo Russo enfatizavam o “estudo imanente 
do texto”. Bakhtin se opôs aos formalistas ao enfatizar que “a natureza social da linguagem 
reside no fato de que ela sempre se dirige a alguém e que o próprio monólogo pressupõe o 
outro” (1979, 22). “Com o passar dos anos, porém, os formalistas foram se aproximando em 

certa medida das concepções bakhtinianas” (1979, 23). 
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metalinguagens das ciências dadas). “Mas também a propósito dos costumes, dos 

rituais, do comércio e das idéias religiosas, entre outros. Neste sentido, pode-se falar 

da linguagem do teatro, do cinema, da pintura, da música e da arte no seu conjunto” 

(LOTMAN, 1978, 34). São três os principais tipos de linguagem para a semiótica: (1) 

línguas naturais ou idiomas; (2) línguas artificiais, as linguagens das descrições 

científicas ou metalinguagens; e (3) linguagens secundárias ou sistemas de 

modelização secundários (arte, mito, religião), que se sobrepõem às linguagens 

naturais (LOTMAN, 1978, 37). 

Um sistema modelizante, como uma linguagem secundária, é composto de 

textos, estes, portanto, precedem a linguagem secundária. Não se poderia chegar à 

definição da linguagem secundária senão pela observação de seus textos. Com 

base em Tolstoi, LOTMAN (1978, 40) propõe que as linguagens secundárias devem 

ser procuradas “no labirinto infinito dos encadeamentos” dos textos da cultura. É na 

leitura dos textos e na constatação de seus encadeamentos que o pesquisador 

localiza as estruturas que os sustentam e enxerga a linguagem que os modeliza, e 

as “leis que servem de fundamento a esses encadeamentos”. 

À luz do conceito de sistema modelizante, os significados dos signos de um 

texto só podem ser concebidos enquanto cadeias estruturais ligadas por 

determinadas relações e encadeamentos, nunca isoladamente. Para LOTMAN (1978, 

77-78), “a essência de cada um dos elementos da série do conteúdo não pode ser 

descoberta fora da relação com os outros elementos”, e um “fato que não pode ser 

comparado a nenhum outro, que não se inclui em nenhuma classe, não pode formar 

um conteúdo de linguagem”. 

Lotman compara a relação entre a “estrutura” (linguagem secundária) e a 

obra de arte (texto) que essa modeliza com a relação existente entre a vida e o 

mecanismo complexo do tecido vivo. Para ele, “o investigador em literatura que 

espera atingir a idéia, arrancada do sistema de modelização do mundo do autor, da 

estrutura da obra, lembra o sábio idealista que tenta separar a vida da estrutura 

biológica concreta de que ela é função” (LOTMAN , 1978, 41). Ele compara essa 

relação também ao nexo entre o projeto e o edifício que a partir dele se constrói. 

 
Um plano não se esconde numa parede, mas realiza-se nas proporções do edifício. 
O plano é a idéia do arquiteto, a estrutura do edifício – a sua realização. O conteúdo 
nocional da obra é a estrutura. A idéia em arte é sempre um modelo, por que ela 
reconstitui uma imagem da realidade. ... O dualismo da forma e do conteúdo deve 
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ser substituído pelo conceito da idéia que se realiza numa estrutura adequada e que 
não existe fora dessa estrutura” (LOTMAN, 1978, 41). 

 

A linguagem secundária ou sistema modelizante é uma estrutura inerente ao 

texto e que o precede. LOTMAN (1978, 45) afirma que “a linguagem [modelizante] de 

uma obra é um dado que existe antes da elaboração do texto concreto”. Mas, há 

uma relação dialética entre o texto e a linguagem modelizante. As linguagens 

modelizam textos, e os textos constroem linguagens. 

Nessa perspectiva, literatura, arte, religião, cinema e textos midiáticos são 

linguagens próprias ou possuem linguagens próprias. Lotman explica que possuir 

uma linguagem própria significa ter “um determinado conjunto fechado de unidades 

significativas e de regras para a sua combinação, que permitem transmitir certas 

informações” (LOTMAN , 1978, 53). No cinema, plano, luz, sombra, sonoridade, cores 

e figurinos, entre outros, são unidades de uma linguagem secundária. Nenhuma 

cultura e nenhuma arte pode funcionar “sem metatextos e sem linguagens artificiais” 

(LOTMAN, 1996, I:94). Nessa linha de pensamento, o metatexto ou um conjunto dos 

elementos encadeadores dos textos e dos signos se constitui em regras para a 

compreensão dos textos. De forma que sem elas, o texto pode não dizer nada ao 

leitor senão a sua informação imediata pretendida pelo autor circunscrito no tempo e 

no espaço. O texto da cultura, uma vez que é modelizado por uma linguagem 

secundária, não se restringe ao tempo e espaço de seu autor, porque foi inserido na 

memória, passando a fazer parte de um sistema de textos com os quais dialoga e 

gera novos significados. 

Uma vez que linguagens secundárias estão estruturadas nos textos e que 

eles mesmos não podem transmitir sua informação independentemente dessas 

linguagens, são os próprios textos que dão ao leitor as ferramentas para sua leitura, 

as quais são as regras dessa linguagem. Numa primeira leitura ou no contato inicial, 

o texto dá ao leitor a “linguagem” a partir da qual ele pode assimilar “a porção 

seguinte da informação durante uma segunda leitura” ou na continuidade da leitura. 

Portanto, o texto esclarece o leitor primeiro acerca de sua própria linguagem, depois 

acerca de sua significação. O leitor deve decifrar a comunicação com a ajuda de um 

determinado código, e também “estabelecer em que linguagem o texto foi 

codificado” (LOTMAN, 1978, 60). 
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LOTMAN (1978, 61) diz que “o receptor entra em conflito com a linguagem do 

emissor e pode ser vencido nessa luta: o escritor impõe a sua linguagem ao leitor, 

que a assimila e faz dela um meio de modelização da vida”. Portanto, “um estud ioso 

que examine um texto pode descobrir nele uma hierarquia complexa de sistemas de 

codificação” (LOTMAN, 1981, 97). Ele acrescenta: “só é possível penetrar a estrutura 

do conteúdo penetrando na estrutura da expressão, ... visto que o sistema do mundo 

se deduz a partir da descrição da sua estrutura” (1981, 125). 

Assim, no pensamento de Lotman, a linguagem secundária ou sistema 

modelizante é uma estrutura ou um sistema de significação que se constitui e se 

obtém a partir dos textos. E uma vez conhecida, ela se torna numa chave para a 

decifração do significado do texto numa dada semiosfera. É uma estrutura interna 

aos textos e é também uma lente para o leitor. 

Para a semiótica de origem russa, toda cultura possui linguagens 

secundárias, linguagens modelizantes ou sistemas de signos, capazes de codificar 

textos no nível de seu “pano de fundo”. LOTMAN (1978, 82) usa diversas expressões 

para caracterizar esse tipo de sistema: “sistema semiótico”, “linguagens secundárias” 

como a arte e a religião (1978, 38), “sistema comunicativo” (1981, 123), “estrutura” 

ou “metatextos” ou ainda “textos encadeados” ou “entrecruzados” (1978, 40), 

“concepção de mundo” (1978, 85), “visão de mundo” (1978, 82), “modelo de 

realidade” (1978, 40). O sistema da cultura da Idade Média (teocentrismo) é definido 

como a “consciência medieval”, “modelo medieval do mundo” e “visão medieval do 

mundo” (1981, 105, 109). Ele define ainda a estrutura artística do romantismo como 

a “consciência romântica” (1978, 82), e o Iluminismo como “sistema semiótico” 

(mesmo tendo sido um movimento que destruía a sintagmática e criava o quadro 

dum mundo absurdo, na medida em que se opunha à semântica), “sistema da 

cultura” e “sistema comunicativo” (1981, 123). Referindo-se a uma linguagem 

secundária, Lotman usa ainda a expressão “modelos do mundo”, os quais são 

forjados pelas forças sociais dominantes em situações de conflitos (1981, 102). 

Assim, o sistema da cultura e/ou sistema modelizante é uma linguagem 

secundária, a exemplo da arte e do mito, que funciona no pano de fundo do texto. 

Pode ser também uma visão de mundo ou modelo de realidade, uma maneira de ver 

o mundo, um sistema de crenças ou mesmo uma religião. Sendo que para ser uma 

linguagem, o sistema deve apresentar um corpo de regras para a leitura dos textos, 

e para determinar o significado das idéias expressas pelas palavras em seus textos. 
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Esse conjunto de regras próprio do sistema modelizante se diferencia das regras 

gramaticais da língua natural, idioma ou sistema primário (LOTMAN, 1978, 37) porque 

exerce função modelizadora. Uma vez que essas visões de mundo e modelos de 

realidade são estruturas culturais, elas são muito mais dinâmicas do que a língua 

natural. Elas alternam-se, entrecruzam-se, integram-se e reproduzem-se 

constantemente, materializando em forma de textos os movimentos da cultura. 

Em suma, os sistemas modelizantes secundários representam estruturas, em 

cuja base se encontra a língua natural, o idioma. No entanto, depois esse sistema 

evidencia uma estrutura complementar, secundária, de tipo “ideológico, ético, 

artístico ou de qualquer outro tipo” (LOTMAN, 1978, 79). 

O que a semiótica russa quer dizer com a noção de “estrutura”, referindo-se à 

uma linguagem secundária, não é uma estrutura rígida. Sobre a noção de estrutura, 

Adriana Vaz RAMOS et all (2007, 28) propõem que a maneira de Roman Jakobson 

abordar a linguagem verbal foi mais tarde ampliada pelos estudos da Semiótica da 

Cultura. Para os integrantes da escola de Tártu-Moscou, a linguagem verbal se 

confirma como sistema dotado da estrutura de que fala Jakobson. Enquanto que as 

linguagens da cultura (arte, literatura, mito, religião) só podem ser pensadas 

teoricamente a partir de uma estruturalidade, “uma espécie de princípio organizador, 

que não chega a ser estrutura, mas mostra uma organização do sistema”. Para 

LOTMAN, USPÊNSKI, IVANOV (1981, 40), a noção de estruturalidade permite ver os 

sistemas comunicativos como construídos a partir de um ponto concêntrico, “em cujo 

centro estão dispostas as estruturas mais evidentes e coerentes”, as mais 

estruturais. Mais próximas da periferia colocam-se as formações de estruturalidade 

não evidente e não demonstrada, mas que funcionam como estruturas em situações 

sígnico-comunicativas. “É justamente a ausência de uma ordem precisa interna, o 

incompleto da organização, o que assegura à cultura humana uma performance 

interna e um dinamismo”. 

Nos textos da cultura, os idiomas como linguagens verbais funcionam como 

uma estrutura, enquanto as demais linguagens funcionam como para-estruturas. Por 

isso, a linguagem verbal, por ser dotada de estrutura, é tomada como sistema 

modelizante primário. As outras linguagens como arte, literatura, mito e religião, por 

serem dotados, não por uma estrutura, mas por construírem uma estruturalidade, 

são denominadas sistemas modelizantes secundários. O termo “modelização”, no 

campo da cultura, designa “processos de regulação de comportamento dos signos 
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para constituir sistemas”, sendo por isso entendida como “um programa para análise 

e constituição de arranjos” e não a “simples reprodução de um modelo” (RAMOS, 

2007, 29). 

Assim, nesta pesquisa o sistema da cultura que modeliza textos da cultura 

norte-americana é concebido como uma estruturalidade, uma linguagem secundária 

que modeliza, e que é inerente ao texto. Embora a palavra “estrutura” seja às vezes 

empregada para descrever esses sistemas, o sentido é de uma “estruturalidade”, 

não de uma estrutura rígida que enforma os textos. 

 

1.2.1   Sistemas totalizantes e “código-texto” 

 

Os sistemas modelizantes são de naturezas diversas. Lotman os classifica 

em dois tipos principais: os de transcodificação interna e externa. No caso dos 

sistemas de transcodificação interna, a significação é elaborada não por meio da 

aproximação de duas cadeias de estruturas, “mas de modo imanente, no interior de 

um sistema” (LOTMAN, 1978, 79). Nesse caso, a significação será de natureza 

relacional, exprimindo a relação dos elementos do sistema uns com os outros. Ele 

acrescenta que 

as significações imanentes relacionais manifestar-se-ão particularmente de um modo 
nítido nos sistemas semióticos secundários que reivindicam a universalidade, um 
açambarcamento monopolizador de toda uma visão do mundo, uma sistematização 
de todo o real dado ao homem. Nos sistemas modelizantes secundários de tipo 
artístico, um exemplo de sistema de transcodificação interna dominante é o 

Romantismo (LOTMAN, 1978, 81). 
 

Nesses sistemas com pretensão de verdades universais e totalizantes, 

LOTMAN (1978, 82) afirma que os conceitos se estruturam a partir de duas cadeias 

de oposições binárias, como “luz-trevas”. “Todos os primeiros conceitos dessas 

oposições binárias, por um lado, e todos os segundos, por outro, intervém como 

variantes de uma arqui-significação, que por si mesmo nos dá, com uma 

determinada aproximação, o conteúdo desse conceito nos quadros da estrutura de 

consciência” dos textos em questão. A identificação do sistema não se dá pela 

definição do significado das palavras ou signos, mas pela definição da “significação 

das idéias expressas pelas palavras”. Essa identificação do significado tanto pode 

ser feita confrontando as idéias contidas num texto internamente quanto 
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confrontando com as idéias expressas pelas mesmas palavras em outros textos ou 

autores, pelo sistema de transcodificação externa (LOTMAN, 1978, 85). 

Tratando dos sistemas modelizantes de natureza mitológica, LOTMAN (1996, 

I:95) acrescenta que um traço característico dos mesmos é o surgimento de um 

modelo intermediário entre a linguagem e os textos: “o código-texto”, que é 

precisamente um texto, “um todo construído sintagmaticamente, uma estrutura 

organizada de signos”, e “cada signo do código-texto pode apresentar-se diante de 

nós como um paradigma”, como por exemplo, o signo “novo” ou “nova ordem” nos 

textos da cultura norte-americana. 

Os sistemas da cultura, que constituem uma visão de mundo como o 

Iluminismo e o Romantismo, constroem um sistema de oposição binária, sendo 

estas oposições as regras básicas para a decifração da estrutura e do significado 

dos textos. 

Para a Semiótica da Cultura, portanto, os textos vivem e interagem num 

sistema dinâmico, a memória. Os textos são modelizados por linguagens 

secundárias ou linguagens da cultura e só através da identificação dessa linguagem 

é que os textos podem ser lidos e interpretados enquanto elementos de uma 

semiosfera. A linguagem secundária é um modelo de realidade, uma visão de 

mundo, que configura os diversos textos e ao mesmo tempo oferece as regras de 

sua interpretação. 

Há certas linguagens que, enquanto visão de mundo, pretendem constituir-se 

numa visão abarcante e totalizante da realidade. Essas linguagens, de natureza 

mitológica, apresentam um sistema de oposições binárias codificado em termos de 

“luz-trevas”, ou “próprio-alheio” como será mais à frente considerada. Esses 

sistemas apresentam ainda um modelo intermediário, um “código-texto”, de onde 

provêm seus signos mais predominantes, os quais exercem função de paradigmas. 

A leitura prévia de textos da cultura norte-americana permitiu a identificação 

de aspectos mitológicos como estruturas modelizantes dos textos. Esses aspectos 

conectados sistematizam uma linguagem secundária, uma visão de mundo. Essa 

visão de mundo ou modelo de realidade, de natureza mitológica, que modeliza 

esses textos foi nesta pesquisa nomeada como o “messianismo norte-americano”. 

Esse sistema apresenta características de um sistema modelizante, e também uma 

visão de mundo, no sentido de que pretende compreender e explicar toda a 

realidade e a condição humana junto com sua proposta de restaurar essa condição. 
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Também foi identificado nesse sistema um modelo intermediário entre a 

linguagem e os textos, um “código-texto”, a saber, as Escrituras judaico-cristãs, de 

onde se deriva a narrativa de um “paraíso perdido” e de um “novo céu” e uma “nova 

terra” como sua restauração. 

Uma vez que o sistema do messianismo norte-americano é considerado de 

natureza mitológica, esta pesquisa também se funda numa compreensão dos mitos 

como linguagens dentro do processo de produção dos textos da cultura. As 

narrativas mitológicas, como um tipo específico de linguagem da cultura, e sua 

funcionalidade enquanto sistema de modelização, é o tema da seção seguinte. 

 

1.3   Narrativas mitológicas como linguagens da cultura 

 

Os conceitos de texto, memória e sistema modelizante, conforme 

compreendidos por Iuri Lotman, favorecem nesta pesquisa a identificação e 

descrição de uma linguagem secundária modelizadora dos textos da cultura norte-

americana. Essa linguagem aqui denominada de “messianismo norte-americano” 

constitui-se numa visão de mundo, um modelo de realidade, e está fundada num 

“código-texto” de natureza religiosa, as Escrituras bíblicas. Nos textos constituintes 

do messianismo norte-americano, como sistema da cultura, também ecoam outras 

narrativas arcaicas, além daquelas provenientes diretamente do “código-texto”. A 

orientação mitológica própria desse sistema requer que seus textos sejam 

interpretados a partir das noções e conceitos que a Semiótica da Cultura 

desenvolveu para a compreensão desses objetos, com as contribuições de Iuri 

Lotman, Boris Uspenskij e, especialmente, Eleazar M. Meletínski8.  

Para Lotman, “os textos privilegiados para o estudo semiótico são os que 

cumprem uma função ativa no mecanismo da cultura”. Segundo ele, esses textos 

não são meros transmissores de significados, mas “geradores de um modelo de 

                                                             
8
 Eleazar Masséievicth Meletínski nasceu em 1918, na Rússia. Teve importante 

participação na Escola de Tártu. A partir dos anos 1980 trabalhou na Universidade de 
Moscou, na cátedra de “História e Teoria da Cultura Universal”. Segundo ele mesmo, sua 
pesquisa vai “do mito à literatura”, “incorporando poética histórica, estruturalismo e 
semiótica”. Meletínski tem se dedicado ao estudo das estruturas mentais da humanidade, 
em particular à análise da teoria dos arquétipos, tomados dentro da acepção clássica 
junguiana, à qual, porém, faz uma série de modificações. É autor de “O herói do conto de 
magia”, “Origens do epos heróico”, “A Edda”, “As formas primitivas do epos”, “A poética 
histórica da novela”, A Poética do Mito e Os Arquétipos Literários, estes dois últimos 

publicados no Brasil (“Apresentação”, MELETÍNSKI, 2002, 13). 
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mundo e se organizam enquanto sistemas”. São eles, “os rituais, as mitologias, as 

religiões, os jogos e, especialmente, os textos artísticos (verbais e não-verbais)”, aos 

quais dedica um lugar fundamental em seus estudos” (Apud ARÁN, 2007, 149). 

ZALIZNIÁK et all (1979, 81) acrescentam que “os sistemas sígnicos da religião” têm 

uma “capacidade máxima de modelização”. 

Esta seção apresenta uma breve conceituação de mito e mitologia, segundo 

diferentes autores, e em seguida, trata de como o mito é entendido pela Semiótica 

da Cultura. 

 

1.3.1   Diferentes noções de mito 

 

Como substâncias da cultura, os mitos têm recebido atenção de diversos 

pesquisadores e são muitas as conceituações que recebem. Ernest CASSIRER (2000, 

19) vê o mito como pensamento primitivo, ao afirmar que “a mitologia irrompe com 

maior força nos tempos mais antigos da história do pensamento humano”, uma 

“obscura sombra que a linguagem projeta sobre o pensamento”, a qual, contudo, 

não desaparecerá. Já o filósofo italiano Gianni VATTIMO (1992, 37) discorda da 

associação do mito com o primitivo, e diz que a redescoberta contemporânea do 

mito exige sua redefinição. Os conceitos de mito estariam ultrapassados, tanto os de 

Cassirer quanto de Lévi-Strauss, que não têm uma concepção puramente 

evolucionista, mas ainda vêem o mito “como destinado a desenvolver-se no logos”. 

Para Vattimo, “o horizonte de uma concepção metafísica, evolutiva, da história” 

usado para ver o mito já não se justifica, o que faz crer que a concepção do mito 

como pensamento primitivo pareça “indefensável”. VATTIMO (1992, 39) propõe ver o 

mito como uma forma de saber autêntica, “não devastada pelo fanatismo puramente 

quantitativo e pela mentalidade objectivante própria da ciência moderna, da 

tecnologia e do capitalismo”. 

Para Walter BURKERT (2000, 18) os mitos são “narrativas tradicionais”, 

“metáfora”, “complexo de narrativas tradicionais” que ligam presente e passado, e 

simultaneamente é capaz de canalizar as “expectativas do futuro”; eles são, 

sobretudo, “estruturas de sentido” (2000, 19-32). Nessa mesma linha de abordagem, 

Joseph CAMPBELL (2007, 4) considera que as narrativas mitológicas sempre deram 

“sustentação à vida humana”, “construíram civilizações e enformaram religiões 

através dos séculos”. Ele vê o mito como uma forma de saber, da ordem da 
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necessidade existencial. “Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, 

se significação, através dos tempos” (2007, 5). Os mitos têm a mesma origem dos 

sonhos. No entanto, “mito é o sonho da sociedade”, “é o sonho público” (2007, 42), 

arquétipos, “idéias elementares” ou “idéias de base”, cuja origem é o inconsciente, e 

cuja base é “biológica”, como vira Carl G. Jung. Como idéias de base, “em todo o 

mundo e em diferentes épocas da história humana, esses arquétipos, ou idéias 

elementares, apareceram sob diferentes roupagens”, por isso, “as civilizações se 

baseiam em mitos” (2007, 54, 62). 

Nessa linha de valorização dos mitos como estruturas de sentido, Karen 

ARMSTRONG (2001, 13) diz que os antigos tinham dois modos de pensar, falar e 

adquirir conhecimento: o mythos e o logos. “O mito, considerado primário, refere-se 

ao que se julgava intemporal e constante em nossa experiência. Remontava às 

origens da vida, aos fundamentos da cultura, aos níveis mais profundos da mente 

humana. Reportava-se aos significados, não a questões de ordem prática”. Ela 

acrescenta ainda que o mythos de uma sociedade proporcionava-lhe um contexto 

que dava “sentido a seu cotidiano”, ou seja, um sistema comunicativo ou linguagem 

que mediava as relações do homem com o mundo. Na forma de narrativas, os mitos 

dirigiam a atenção das pessoas para o “eterno e o universal”. Segundo ela, quando 

contavam histórias de heróis que desciam ao mundo dos mortos, percorriam 

labirintos ou lutavam com monstros, as pessoas traziam à luz as regiões obscuras 

do subconsciente, que tinham a função de atribuir sentido à vida (ARMSTRONG, 

2001,13-14). 

Segundo o pensamento de Burkert, Vattimo e Armstrong, os mitos não são 

narrativas ilusórias, mas fontes de saber, da ordem do sentido da vida. 

Por sua vez, Mircea ELIADE (2000, 18), em O Mito do Eterno Retorno, diz que 

o mito serve para atribuir valor e status de realidade às ações humanas, na sua luta 

com o devir histórico. Na concepção do homem arcaico, “um objeto ou uma ação só 

adquirem valor e se tornam reais” na medida em que “participam de uma realidade 

que os transcende”. 

Nessa linha de pensamento, de Vattimo a Eliade, os mitos são vistos como 

estruturas de sentido, que embora escapem ao alcance da razão, exercem uma 

função prática, no sentido de mediar as relações do homem com o mundo. 

Ao estudar os mitos, a Semiótica da Cultura não os vê pela ótica existencial. 

O interesse da semiótica é na funcionalidade dos mitos como textos da cultura, 
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como materialidade de linguagem na modelização e geração de textos e produção 

de sentidos. 

Iuri LOTMAN e Boris A. USPENSKIJ (1978, 133) consideram o mito paradoxal, 

um fenômeno da consciência, um texto da cultura, não primitivo. Para eles, o 

pensamento mitológico coexiste com o lógico e descritivo. Há elementos do 

pensamento mitológico no comportamento lingüístico quotidiano de membros das 

sociedades civilizadas modernas (1978, 141), nas quais muitas vezes textos 

mitológicos, sofrendo mutações, cumprem a função de metatexto, metassistema ou 

metalinguagem (1978, 142), o que provoca a reprodução do mito fora da consciência 

mitológica (1978, 143). Nesse caso, os mitos funcionam como estruturas de 

linguagens, sistemas de  sentido, linguagens secundárias. 

Em A Poética do Mito, MIELIETINSKI (1987, 196) afirma que o pensamento 

mitológico se concentra acima de tudo em problemas “metafísicos”, como o “mistério 

do nascimento e da morte, o destino”, que, em certo sentido, são periféricos para a 

ciência e para os quais as explicações racionais são insuficientes, “inclusive na 

sociedade moderna”. 

Os mitos, portanto, são histórias ou narrativas da origem e do destino, as 

quais existem em forma de arquétipos ou estruturas narrativas. A palavra vem do 

grego “mythos”, que quer dizer “história”, no sentido de narrativa (HUGHES, 2003, 2). 

Jung introduziu o conceito de “arquétipos” na ciência contemporânea, 

mostrando a analogia entre esses arquétipos e as “representações coletivas” de E. 

Durkheim, as “idéias a priori” de I. Kant e “modelos de comportamento” dos 

behavioristas. Para o psicanalista, os arquétipos são “certos esquemas estruturais, 

pressupostos estruturais de imagens (que existem no âmbito do inconsciente 

coletivo e que, possivelmente, são herdados biologicamente) enquanto expressão 

concentrada de energia psíquica, atualizada em objeto” (MELETÍNSKI, 2002, 20). 

Nessa linha, Jung e seus seguidores como Joseph Campbell e Erich Neumann 

analisaram a mitologia dos povos primitivos do mundo inteiro como produto da 

realização direta dos arquétipos. Para eles, arquétipos seriam “grandes símbolos, 

muitas vezes plurívocos, e não signos” (2002, 21). Tanto Jung quanto Campbell 

acreditam que o inconsciente coletivo de cada pessoa é uma extensão do 

“inconsciente coletivo” unificado, uma espécie de união de toda a experiência 

ancestral da humanidade. Nesse caso, a mente de cada ser humano compartilharia 

o complexo de idéias reunidas por toda a psique humana ao longo das décadas, 
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como se a humanidade fosse muitos indivíduos compartilhando o mesmo sonho. 

Essa noção favorece o “monismo”, idéia de que a essência de uma pessoa e a 

essência do mundo são uma mesma coisa (CAMPBELL, 1995, 30). 

A idéia junguiana de que o mito representaria a harmonização do pensamento 

individual consciente com o pensamento coletivo subconsciente é objetada por 

Meletínski. Para ele, as complexas relações individuais/coletivas ainda não estão 

refletidas no “estádio” do mito, começando a manifestar-se no estádio do romance 

cortês e medieval, sendo a função do mito a de “harmonizar as relações do homem 

com a sociedade e o mundo que o envolve” e não apenas a consciência individual 

coletiva (MELETÍNSKI, 2002, 14). 

MELETÍNSKI (2002, 22) distancia-se de Jung, especialmente quando o 

psicanalista considera em primeiro lugar os arquétipos como “imagens, 

personagens, papéis a serem desempenhados e, apenas em medida muito menor, 

temas”. Para Jung, os arquétipos representam ainda etapas do “processo de 

individuação”, isto é, “o destacar-se gradativo da consciência individual a partir do 

inconsciente coletivo”. No entanto, para MELETÍNSKI (2002, 23), nesse processo da 

correlação entre personalidade e coletivo, muito mais do que no da confrontação ou 

da harmonização do consciente e do inconsciente, como queria Jung, “o caminho da 

vida humana se reflete nos mitos e nos contos maravilhosos”. Assim, os textos 

mitológicos e os contos são como espelho das relações entre personalidade e 

coletividade. Para o pensador russo, os arquétipos junguianos reduzem as fontes e 

a própria essência das imagens e temas da literatura à vida interior do espírito, na 

correlação de seus elementos conscientes e inconscientes. 

Gilbert Durand, em Estruturas Antropológicas do Imaginário (1969), tenta dar 

uma classificação das imagens arquetípicas. Colocando-se contrariamente ao 

reducionismo junguiano, ele vê os arquétipos dentro das “molduras de uma 

psicologia poética”. Durand acha que “devido à influência das estruturas dos 

esquemas primordiais os símbolos se transformam em palavras e os arquétipos em 

idéias”, e que, dessa maneira, “o mito passa a ser um sistema dinâmico de símbolos, 

de arquétipos e de esquemas e se transformam em narrativa” (Apud MELETÍNSKI, 

2002, 34). 

Bachelard diz que os mitos funcionam como símbolos opostos nos “regimes” 

diurno e noturno, escuridão, treva, cegueira, água escura, sangue menstrual, noite, a 

queda, o abismo; pelo oposto, os esquemas de ascensão, a escada, altura, vôo 
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rápido, a asa, a seta, a imagem do anjo. MELETÍNSKI (2002, 35) considera haver um 

reducionismo “psicológico ou mitológico-ritualístico”, pelo que não se podem aceitar 

integralmente as concepções de Durand e Bachelard, nem as de Jung ou Northrop 

Frye. Tanto Jung quanto os demais teóricos, quando falam dos arquétipos, não têm 

em vista os “temas” (enredo, trama, narrativa), mas um “repertório de figuras-chave 

ou objetos-símbolos que dão origem a alguns motivos” (2002, 38). Além disso, o 

paradigma das figuras-chave apresentado por Jung suscita “sérias dúvidas”, por 

dizerem respeito apenas ao processo de individuação. 

Segundo Jerusa Pires FERREIRA (2006, 73), a análise de Meletínski não se 

ocupa também da conceituação ideológica, das questões políticas e de ética do 

mito. Ele busca a “semiose”, interessa em “alcançar a construção do mito como 

sistema de relações e como linguagem”. Seu trabalho oferece uma análise do 

“conceito de mito numa rede de relações sistêmicas”. Mesmo quando recupera 

Thomas Mann e Roland Barthes, para os quais a atualidade é um campo 

privilegiado para a mitologização, e o mito é transformação da história em ideologia, 

Meletínski é muito claro em dizer que aborda os mitos políticos “apenas de 

passagem” (2006, 74). 

Para Meletínski o mito tornou-se “um dos conceitos centrais da sociologia e 

da teoria da cultura no século XX” (FERREIRA, 2006, 74). Seu trabalho pode ser 

considerado “uma grande summa mitológica, uma contribuição firme para os 

estudos de cultura popular, de mitologia, de literatura” (2006, 80). 

Assim, a idéia de mito está associada ao conceito de arquétipo, embora os 

arquétipos de Meletínski sejam predominantemente temas e narrativas, diferente 

dos de Jung que são imagens e personagens. Meletínski desenvolveu sua 

compreensão dos arquétipos estudando-os no campo da literatura, em Os 

Arquétipos Literários (2002)9. O semioticista considera os arquétipos como 

“elementos temáticos” que se constituíram em “unidades” como que de uma 

“linguagem temática” da literatura universal. Para ele, nos estágios iniciais esses 

                                                             
9 O livro de Meletínski, Os Arquétipos Literários, resultou de muitos anos de convívio 

com a obra de Carl G. Jung. No entanto, Meletínski considera que o fundador da psicologia 
analítica não levou “na devida conta a importância do social na determinação do 
comportamento humano”. Mesmo assim, tendo feito diversas restrições à teoria junguiana, 
Meletínski “revela grande fascínio por ela e acaba refazendo o caminho que percorreu em 
outras obras, desta vez em função da teoria dos arquétipos. A sedução chega a ponto de 
Meletínski aceitar a noção de inconsciente coletivo, embora lhe negando o caráter 
hereditário, como queria Jung” (SCHNAIDERMAN, 2006, 88). 
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esquemas se mostram uniformes e, em estágios mais tardios, apresentam 

variações, as quais, no entanto, se bem analisadas, mostram-se como 

“transformações originais de alguns elementos iniciais” (2002, 19). 

O trabalho de Eleazar M. Meletínski ajuda a entender o processo de formação 

e cruzamento dos textos mitológicos, sendo essencial à leitura de textos da cultura 

norte-americana, que apresenta uma orientação mitológica. Ele desenvolveu seus 

conceitos sobre mito associados à idéia de arquétipo de Carl G. Jung, embora tenha 

feito diversas revisões das teses do psicanalista. Seu trabalho representa uma 

análise das narrativas míticas de “modo sistêmico” (FERREIRA, 2006, 71). 

Com base nas noções de mito desenvolvidas por Meletínski, nesta pesquisa, 

os mitos são considerados como sistema da cultura ou linguagem modelizante. 

 

1.3.2   Narrativas mitológicas e Semiótica da Cultura 

 

Para além da funcionalidade existencial, política e ideológica dos mitos, a 

Semiótica da Cultura se interessa pelos mitos enquanto formatos e linguagens da 

cultura. Segundo MIELIETINSKI (1987, 199), as diversas definições de mito podem ser 

agrupadas em duas categorias: (1) os mitos como representações fantásticas do 

mundo, como sistema de imagens fantásticas de deuses e espíritos que regem o 

mundo; e (2) como narração, como relato dos feitos dos deuses e heróis. 

Para a Semiótica da Cultura, os mitos são formatos e narrativas arquetípicas 

que se reproduzem, contextualizados, nos textos da cultura. Os mitos não são vistos 

como primitivos, no sentido de que perdem sua força expressiva numa cultura 

moderna e técnica. Meletínski considera os mitos como narrativas da origem, que se 

reproduzem incessantemente nos textos da cultura. O foco da semiótica, portanto, 

está na função modelizadora exercida por essas narrativas, as quais explicam a 

origem, essência e destino do mundo. 

No campo da literatura, MELETÍNSKI (2002, 19) empreendeu um trabalho na 

perspectiva de esclarecer a origem dos elementos temáticos permanentes que se 

mostram como unidades de “linguagem temática da literatura universal”. Ele definiu 

esses elementos como “arquétipos”, assim como a psicologia analítica de Jung os 

compreendeu. Os arquétipos como elementos da memória coletiva se expressam na 
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forma de objetos exteriores, sejam ritos, gestos ou textos, como os religiosos ou 

astrológicos10. 

Meletínski analisou o mito do herói e apontou alguns de seus elementos mais 

comuns. Segundo ele, esse papel ritual do “deus que morre e ressuscita” impera 

decididamente sobre os traços particularmente arquetípicos do herói. Nesse herói, 

dominam as características de vítima quase passiva, sofredora, cuja ressurreição 

garante a revivescência dos cultivos e a abundância da alimentação, e sustenta a 

ordem do universo. MELETÍNSKI (2002, 75) diz que é aí que começa o caminho que 

leva ao “messianismo cristão”, com a “troca dos ciclos naturais pela história da 

humanidade”. Essa progressão da figura do herói dos ciclos naturais para história 

humana, a partir de uma perspectiva messiânica, é particularmente presente nos 

textos da cultura norte-americana, nos quais o herói encarna a coletividade humana 

na história. 

As narrativas do herói que morre e ressuscita para vencer estão presentes em 

alguns personagens bíblicos, como José no Egito (vendido escravo e que depois se 

torna senhor e provedor), Jesus e o apóstolo Paulo, entre outros, muito populares na 

cultura norte-americana e que vão se reproduzir contextualizados em diversos textos 

fílmicos. 

LOTMAN e MINTS (1996, 194) explicam que o texto mitológico se reproduz 

como um “repolho”, onde “cada folha repete com certas variações todas as demais, 

e a repetição infinita de um mesmo núcleo de sujeito profundo se enrola num todo 

aberto a novos crescimentos”. Nesse sentido, o tema do herói permanece como uma 

matriz arquetípica, mas sujeito a variações e adaptações. MELETÍNSKI (2002, 157-

158) favorece a idéia de uma matriz arquetípica para as figuras mitológicas. 

Segundo ele, tanto no mito como no epos heróico, na lenda e no conto de magia, 

                                                             
10 Malena CONTRERA (1996, 27) mostrou que os textos míticos-astrológicos podem 

ser vistos como textos da cultura, uma vez que apresentam as características de 
expressibilidade, delimitabilidade e estruturalidade. “Por expressibilidade entende-se a 
capacidade de um texto de corporificar (dar forma) o sistema do qual faz parte (cultura), em 
uma ordem complexa, em cadeia simbólica. É expressível porque algo pode ser dito por 
meio dele”. O texto mítico comunica através do uso de signos. A delimitabilidade é a 
característica do texto “criada a partir da leitura que dele se faz, por meio de um recorte que 
é arbitrado culturalmente e estabelece fronteiras nítidas” (1996, 31). A mensagem do texto 
astrológico nomeia uma fronteira na realidade, entre sagrado e profano. É no mito que o 
caos é transformado em cosmos. A fronteira é um traço universal da cultura, segundo 
Lotman. Esse texto também apresenta estruturalidade, visto que contribui para “organização 
dentro do aparente caos do não-sentido, gerando hierarquizações” (1996, 33). 
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todos igualmente ricos em conteúdo arquetípico, alguns arquétipos sofrem 

“transformações”. Porém, mesmo no caso dessas transformações, “o arquétipo 

originário transparece bastante claramente”. Ele como que permanece depositado 

no nível profundo da narrativa. 

 

1.3.3   A narrativa mítica como ordenação do caos 

 

A partir desse raciocínio, MELETÍNSKI (2002, 39) avança para uma 

compreensão ampla do mito e dos arquétipos. Segundo ele, o mito deve ser visto 

como forma de narrativa da formação dos elementos do mundo, e do mundo como 

um todo. Isso ocorre porque, na mentalidade mítica, o “começo” e a “origem” são 

identificados com a “essência”. Assim, desde muito cedo, o mito diz respeito à 

“cosmicização do caos primordial”, à luta e à “vitória do cosmos sobre o caos”, ou 

seja, a formação do mundo redunda, ao mesmo tempo, em seu ordenamento. 

“Justamente esse processo de criação do mundo é o principal objeto da 

representação e o principal tema dos mitos mais antigos”.  

Assim, “a transformação do caos em cosmos constitui o sentido fundamental 

da mitologia, e o caos compreende desde o início um aspecto axiológico ético” 

(MIELIETINSKI, 1987, 196). O mito “explica e sanciona a ordem social e cósmica 

vigente”, própria de uma dada cultura, e “explica ao homem o próprio homem e o 

mundo que o cerca para manter essa ordem”, através da reprodução dos mitos em 

rituais que se repetem regularmente (1987, 197). 

Assim, os mitos são narrativas arquetípicas acerca da origem das coisas, e a 

origem define a natureza das mesmas. “Não há dados de nenhuma espécie que nos 

permitam ver no relato da criação do mundo tão-somente a metáfora da 

individuação, mesmo entendida como cosmicização da consciência individual” 

(MELETÍNSKI, 2002, 39). 

Desta forma, uma relação clara entre mito e narrativa da origem das coisas 

fica estabelecida como caminho para o estudo dos mitos. Na Semiótica da Cultura, 

portanto, o mito é entendido como “relato de um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial”, que se repete através dos textos da cultura, na medida em que o mundo 

precisa de um constante reordenar e recosmicizar. O mito é “história viva que por 
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meio do poder re-inaugural da parole é contada/cantada no momento do rito que o 

re-presentifica” (CONTRERA, 1996, 49). 

A tarefa prática de dominar e ordenar o mundo, tornando-o mais amigável, é 

cumprida pela cultura por meio de um processo de “estruturação do mundo” (e não 

seu próprio espírito como quer a psicanálise) em forma de “relato” ou “narrativa”. 

Esse relato conta a origem e a cosmicização do caos. A estruturação por meio de 

narrativas assegura ao indivíduo “relações harmoniosas” com o mundo, o que se dá 

por conta do diálogo, da troca, da magia, da religião. “Não apenas a ordem do 

mundo, mas também a sua importante harmonização com as exigências humanas 

encontram-se no programa de cosmicização, exigindo o momento oportuno da luta 

ativa dos heróis contra as forças demônicas do caos” (MELETÍNSKI, 2002, 41). 

Assim, para o semioticista russo, as narrativas da criação do mundo 

constituem o mito “básico, fundamental, o mito par excellence”. O mito escatológico 

é apenas o mito da criação pelo avesso, narrando durante a maior parte do tempo a 

vitória do caos, pelo dilúvio, incêndio etc, “no fim do mundo ou no fim de uma época 

cósmica” (MELETÍNSKI, 2002, 41). Distanciando-se de Jung, Meletínski acrescenta 

ainda que só no mito heróico mais tardio, e, sobretudo, no conto maravilhoso11, é 

que se começa a falar de “criação” ou “socialização” da personalidade. Além disso, 

mesmo os motivos eróticos, na biografia dos heróis, não tratam de conflitos 

intrafamiliares, como entende a psicanálise, mas como “signos da decrepitude e do 

amadurecimento das diferentes gerações” (2002, 42). 

Para a Semiótica russa, portanto, a formação dos mitos ocorre como 

resultado do processo de ordenamento do mundo, quando o homem o subordina e o 

cria por meio de “relatos”, tornando-o amigável. Uma vez que o caos foi ordenado 

em cosmos através dos relatos da criação e da origem, os temas ou arquétipos 

dessas narrativas serão codificados em ritos, isto é, textos da cultura. 

                                                             
11 O conto maravilhoso é um desdobramento tardio do mito. “Ainda mais adiante a 

personalização chega ao conto maravilhoso, onde já se trata do destino individual e onde se 
abre caminho para um longo antagonismo no plano da psicologia da realização do desejo, 
da realização do sonho, do medo e das fantasias compensatórias”. No conto, opositores e 
coadjuvantes são vistos mais nitidamente que o próprio herói, opositores geralmente dele 
mesmo (o herói) e coadjuvantes em quem ele confia. Depois surgem os antagonistas, seus 
rivais particulares. “A celebração do herói é sua celebração pessoal, ligada à mudança no 
status social. No entanto, mesmo no conto maravilhoso, o que está em primeiro plano são 

as relações sociais e não as cósmicas” (MELETÍNSKI, 2002, 42). 
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Mitos e ritos são distintos, embora inseparáveis. Os rituais são aspectos 

“formais” dos mitos, o mito por sua vez é o conteúdo do mesmo fenômeno. “A cada 

ritual correspondem um mito ou muitos mitos e, vice-versa, a um mito correspondem 

um ou muitos ritos; além disso, os rituais se entretecem e se entrecruzam entre si” 

(MELETÍNSKI, 2002, 43), comportando-se como textos da cultura, sistemas de signos. 

Os ritos são textos da cultura que se entrecruzam para a formação de novos textos. 

Desta forma, os mitos estão na origem dos textos da cultura. Deuses e 

diferentes espíritos modelam o mundo, e o complexo arcaico “ancestral-herói 

cultural-demiurgo” ocorre no folclore dos povos primitivos do mundo inteiro. 

 

1.4   O herói cultural 

 

As narrativas arcaicas da origem do mundo, no processo de ordenamento do 

caos e na correlação entre o indivíduo e o mundo, o indivíduo e a coletividade, 

refletem sempre uma mediação por parte do herói, uma figura demiúrgica que 

encarna a coletividade. 

MELETÍNSKI (2002, 40) usa a expressão “herói cultural” em referência aos 

heróis das narrativas folclóricas, aos demiurgos, os quais encarnam em si mesmos o 

“coletivo da tribo”. Através da figura do herói cultural, as personalidades individuais 

acham seu espaço e um sentido para sua existência na coletividade. Mesmo 

imagens mais desenvolvidas de heróis, do tipo “super-homens” da mitologia antiga, 

guardam um caráter super, hiper ou pré. Uma vez que ocorre a identificação ou a 

auto-apresentação do herói como representante da tribo, inicia-se sua “provação”, 

processo pelo qual ele é sujeito a diversas provas e iniciação para mostrar-se como 

tal. 

A metonímia é um recurso presente na origem das narrativas. Nos mitos a 

relação herói-comunidade é constante, num processo de metonímia. “O herói 

cultural encarna a sociedade humana” e freqüentemente se identifica com sua tribo. 

“As personagens míticas do tipo dos heróis culturais representam a sociedade 

humana (étnica) perante os deuses e os espíritos, atuando como intermediários 

(mediadores) entre mundos míticos diferentes” (MELETÍNSKI 2002, 49). 

Nos mitos, ao lado do “herói-provedor cultural”, Meletínski diz que foi se 

cristalizando, aos poucos, um tipo de herói mais “alto”, mais “heróico”, que 

“explicitamente representava as forças do cosmos e o defendia dos monstros 
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demoníacos que personificavam o caos”. Dentro das molduras da imagem do herói 

cultural formou-se um elemento do complexo arquetípico do “herói”, aquele cuja 

preocupação é “construir um mundo para o homem”. Esse herói cultural de formação 

mais elevada acrescenta a isso a “defesa contra as forças ctônicas e demoníacas 

que representam o caos, a luta contra elas e sua eliminação por perturbarem a vida 

pacífica da humanidade” (2002, 50). Os heróis culturais estão ocupados 

principalmente em lutar contra os monstros variados que têm o aspecto de serpente, 

dragões e bestas, entre outros. 

Em algumas mitologias mais desenvolvidas, a luta contra os monstros é 

realizada às vezes por certos deuses, como Marduk contra Tiamat (Babilônia), Zeus 

contra Cronos (Grécia), Thor contra os gigantes e a serpente do mundo, Deus contra 

Lúcifer (na Bíblia), o cordeiro contra o dragão (no Apocalipse). Trata-se de uma luta 

decisiva e nunca interrompida. Um traço importante do herói cultural é seu “caráter 

obstinado”. Na mitologia grega, o herói é tratado como filho ou descendente de um 

deus, mas não um deus propriamente, é impossível ao herói alcançar a imortalidade, 

como desejava Aquiles. “O herói como as pessoas comuns não pode ser imortal”. A 

luta contra os monstros permanece como o feito mais importante do herói 

(MELETÍNSKI, 2002, 53). 

Em algumas produções épicas clássicas, nos arquétipos do herói entram os 

motivos patrióticos da defesa de uma “crença” (por exemplo, da fé cristã contra a 

muçulmana no epos francês, espanhol, novo-grego, armênio, eslavo meridional) e 

da “pátria”, de “formas primitivas de governo”, nas quais “o amor para com o torrão 

natal do herói opõe-se à traição do anti-herói” (MELETÍNSKI, 2002, 55). 

Como resultado dessa luta, as conquistas básicas do herói resultam na 

obtenção de “objetos culturais ou naturais”, ou seja, na “construção do mundo 

humano”, como “defesa do cosmos constituído contra as forças do caos e como 

defesa da tribo-Estado, contra outras crenças e outras tribos”. O herói encarna 

metonimicamente a autodefesa coletiva. Ao longo de sua trajetória e da luta contra 

as forças negativas o herói passa por processos de “consagração” ou “iniciação”, 

ocasião em que adquire forças sobrenaturais ou manifesta sua essência heróica 

(MELETÍNSKI, 2002, 55-56). 

A formação da personalidade do herói cultural se dá ao longo de um 

processo. “A iniciação implica isolamento temporário da comunidade, contatos com 

outros mundos e seus habitantes demônicos, provações dolorosas e mesmo a morte 
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temporária e a subseqüente ressurreição, sob novo status” (MELETÍNSKI, 2002, 57). 

No mito heróico e no conto maravilhoso as provações freqüentemente surgem como 

“tarefas difíceis” impostas pelos “provadores” ao “herói”, as quais freqüentemente 

disfarçam a tentativa de matar o herói. “Ele morre, ressuscita. ... Essa 

morte/ressurreição é o símbolo direto da iniciação” (MELETÍNSKI, 2002, 58).  

O papel do deus que morre e ressuscita impera decididamente sobre os traços 
particularmente arquetípicos do herói. Nele dominam as características de vítima 
quase passiva, de herói sofredor, cuja ressurreição garante a revivescência dos 
cultivos e a abundância da alimentação, e sustenta a ordem do universo. É aqui, 
conforme se sabe, que começa o caminho que leva ao messianismo cristão, com a 
troca dos ciclos naturais pela história da humanidade (MELETÍNSKI, 2002, 74-75). 

 

Descida e ascensão, morte e ressurreição, ida aos infernos e subida ao 

paraíso caracterizam o processo de consagração e iniciação do herói. Ele é formado 

no sofrimento e na renúncia da própria individualidade em benefício da coletividade, 

assim pode tornar-se metonimicamente uma encarnação da coletividade. 

Outro aspecto comum no perfil do herói nas narrativas míticas é o seu 

“retorno”, geralmente após um período de iniciação. Quando retorna, ele encontra 

sua terra, seu reino em “estado de calamidade e seca”, o que reproduz um cenário 

bastante conhecido da saga do herói: “a terra deserta”. Em seu retorno, “o herói 

reencontra sua comunidade, família, seus amigos e a futura esposa, pelos quais terá 

de enfrentar o mesmo inimigo ou o anti-herói” (CONTRERA, 1996, 108). 

Nas narrativas mitológicas, ao lado do herói cultural, surge a figura do anti-

herói. Muitas vezes esse personagem faz parte do próprio grupo ou tribo a que 

pertence o herói. Ele se opõe ao herói, tenta impedir sua realização heróica, tenta 

matá-lo e beneficiar-se do domínio ou exploração da tribo. Ele busca a mesma 

realização do herói, adquirir poderes, mas para benefício próprio, o que resulta em 

danos à coletividade. “Meletínski detém-se particularmente nas relações 

arquetípicas caos/cosmos e herói/anti-herói em Gógol, Dostóievski e Biéli” 

(SCHNAIDERMAN, 2006, 90). 

O arquétipo do anti-herói está ligado ao do herói. E muitas vezes, os dois se 

unem numa mesma personagem. “Justamente aos mais antigos, aos mais arcaicos 

heróis culturais é que são atribuídos os ardis mais diabólicos, nem sempre 

realizados por meios legítimos ou edificantes” (MELETÍNSKI, 2002, 92). A divisão em 

herói cultural e anti-herói, como uma variante negativa demônico-cômica, 

corresponde, no plano religioso, ao “dualismo ético”, como Deus e o Diabo (2002, 
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95). No entanto, Meletínski chama a atenção para o fato de que é uma simplificação 

a idéia de que nos mitos bem como nos contos maravilhosos se desencadeie o 

“embate entre o bem e o mal”. Para ele, em vez disso, trata-se da contraposição 

“próprio/alheio”, “caos/cosmos”. Nesse caso, “próprio” significa o coletivo do clã ou 

da tribo, que designa subjetivamente o “humano”, e que é personificado na imagem 

do herói; o “alheio” designa o “outro”, muitas vezes personificado na figura do anti-

herói, mas que também pode ser parte da tribo (2002, 107-108). 

O anti-herói é mais pessoal que o herói, é uma figura anti-social e marginal, 

que recebe também o nome de trickster. “Os tricksters mitológicos muitas vezes 

guerreiam com o herói, mas ao mesmo tempo são seus irmãos (pertencem ao 

mesmo mundo „próprio‟) ou chegam até mesmo a ser um segundo „eu‟ do próprio 

herói” (MELETÍNSKI, 2002, 108). 

O que distingue a natureza dos personagens positivos e negativos não é a 

atitude em relação ao herói, mas o posicionamento dos mesmos em relação ao 

cosmos e caos. No conto maravilhoso, muitas vezes, os opositores do herói se 

dividem em os “próprios” e os “alheios”. Sendo que nos mitos e nas formas primitivas 

do epos os “antagonistas demônicos” do herói são os “diferentes monstros da 

mitologia da época, enquanto encarnação do caos”. E nos épicos clássicos são os 

que provêm de “outra tribo”, ou, dentro de sua própria tribo, são os “traidores” 

(MELETÍNSKI, 2002, 115). 

A oposição entre herói e anti-herói pode ser marcada por diferentes espaços. 

Muitas vezes, a “floresta”, enquanto oposição de “casa”, é o domínio das forças do 

caos; é, no conto, “o âmbito dos horrores ctônicos”. Aí surgem opositores universais 

dos cosmos, figuras demônicas arquetípicas mais nítidas e mais estáveis, como 

“dragões”, “ogros”, “bruxas”, “serpentes” (MELETÍNSKI, 2002, 115-116). 

O herói cultural, portanto, é uma figura constante nas narrativas míticas. Ele 

cumpre seu papel de ordenar ou reordenar o caos encarnando a comunidade 

metonimicamente. O herói precisa de um rito de iniciação. Às vezes, morre e 

ressuscita para assumir suas funções de forma definitiva e legitima. 

 

 

1.4.1   O herói e as forças do caos 
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Segundo MELETÍNSKI (2002, 116), o demonismo está ligado “geneticamente” 

ao caos. Na Bíblia as duas figuras clássicas para o demônio são a serpente e o 

dragão. “O herói na literatura tradicional encontra-se na situação de opor-se às 

forças inimigas e de lutar contra elas, sendo que algumas personagens o ajudam e 

outras lhe criam obstáculos, ou o prejudicam”. O arranjo ou distribuição das 

personagens em “volta do herói” (antagonistas-rivais-coadjuvantes) vai se tornando 

gradualmente mais complexo e, em grande parte, se torna, inclusive, determinante 

para as possibilidades do enredo, passando a constituir a sua “própria estrutura”. 

O que fica claro na questão dos arquétipos é a existência de uma 

individualidade que luta e defende seu próprio socium humano, que pode ser a tribo, 

o clã, a religião etc, e sua prosperidade, resultante “da primavera sobre o inverno, da 

colheita sobre a seca, da luz do dia e de um lado do mundo sobre a noite escura, da 

vida sobre a morte”, “do cosmos sobre o caos, da religião superior sobre o 

paganismo, dos defensores do país sobre seus pilhadores”, dos “próprios” sobre os 

“alheios”. Sendo que essas oposições não incluem a luta da consciência individual 

contra a inconsciência coletiva, ou contra sua própria “sombra”, no sentido junguiano 

(MELETÍNSKI, 2002, 128). 

A expressão clássica da luta contra os inimigos e os monstros opositores dos 

cosmos é a “luta contra o dragão”. Nessa luta o herói precisa superar os obstáculos, 

livrar-se de armadilhas, desenvolver poderes especiais, e então passar a aniquilar 

as forças “que ameaçam o cosmos e que perturbam a existência pacífica das 

pessoas” (2002, 128-129). 

Na luta do herói contra o dragão, o dragão ou a serpente reúne em si os 

traços exteriores relacionados com o caos. “A vitória sobre o dragão pode levar à 

posse de tesouros ou bens. ... Os traços do dragão ou de outro monstro são 

conservados por muito tempo no epos como atributos do inimigo e igualmente como 

símbolos do pagão” (MELETÍNSKI, 2002, 137-138). 

Diversas metáforas representam as forças do caos em oposição aos cosmos. 

Considerando os signos da ordem e do caos, Lotman afirma que, ao longo de toda a 

obra de Púchkin12, surgem diferentes figuras naturais revoltas que se opõem à 

ordem e aos cosmos, como “nevasca”, “inundação”, “epidemia de peste”, “erupção 

                                                             
12 A.S. Púchkin é considerado por MELETÍNSKI como o fundador universalmente 

reconhecido da literatura clássica russa do século XX (2002, 174). 
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de vulcão”. Em segundo lugar, surgem imagens ligadas à ordem como “estátuas”, 

“pilares”, “monumentos” e “ídolos”. Por fim, há as imagens de pessoas, seres vivos, 

vítimas ou guerreiros, “o povo perseguido pelo medo”. 

As imagens e fenômenos da natureza podem ser associados às forças cósmicas, às 
explosões de cólera do povo, e também às forças irracionais da vida e da história. ... 
A estátua é antes de mais nada um “ídolo”, Deus terrestre, personificação do poder, 
mas ela por sua vez, fundindo-se à imagem da Cidade, pode concentrar nela mesma 
idéias de civilização, progresso, até de Gênio histórico. O povo que corre pode ser 
associado à idéia de vitimização e de impossibilidade de defesa. ... A provação para 
a humanidade é, no final das contas, decisiva para a apreciação dos participantes no 
conflito (LOTMAN, 1998, 28-29). 

 

Analisando Os Demônios, de Dostoiévski, MELETÍNSKI (2002, 233) diz que a 

obra atinge uma “escala cósmico-escatológica” na representação negativa das 

forças subterrâneas revolucionárias. “Sobre o fundo de caos sobressaem também as 

figuras arquetípicas do herói e do anti-herói, que são levados até o último grau de 

evolução desses arquétipos na literatura universal”. Segundo ele, o cosmos, como 

quase sempre em Dostoiévski, apresenta-se no “âmbito nacional”, partindo da 

contraposição arcaica do “próprio” contra o “alheio”. Nesse caso, o cosmos russo é 

“próprio”, que ainda vivo, se desenvolve em sua luta contra o caos ocidental, numa 

luta do “bem contra o mal”. “O cosmos russo em Dostoiévski13 opõe-se ao Ocidente 

de além-fronteiras, onde já morreu tudo o que se afundou na busca egoísta e imoral 

do conforto individual”. Só na Rússia conservou-se o “solo”, e com ele “Deus e a 

“possibilidade do bem”, a possibilidade da “vitória do cosmos sobre o caos” 

(MELETÍNSKI, 2002, 234). 

                                                             
13 Na representação do caos geral, Dostoiévski cria um “quadro escatológico”, cujo 

núcleo é constituído pela “atividade revolucionária”. Mas o caos se amplia para além dessa 
atividade, para mostrar o caos moral no “culto ao amor livre e à depravação, à vigilância e à 
traição recíprocas, ao sacrifício de inocentes” (MELETÍNSKI, 2002, 236). Na cidade descrita 
por Dostoiévski, “nem tudo corria bem: o cólera, a mortandade do gado, a pilhagem, o 
murmúrio sobre incêndios provocados, a agitação na fábrica e assim por diante”. Na cidade 
instalou-se uma “época dos tumultos”, que modela o modo peculiar do caos escatológico 
(2002, 238). Numa festa, “a mais reles gentinha adquiriu repentinamente notoriedade, pôs-
se a criticar em voz alta tudo o que era sagrado. ... Cada um torcia mentalmente por um 
escândalo, apressavam-se em desordem, o escândalo ultrapassou os limites” (2002, 238). 
“O incêndio nas mentes termina com um incêndio nos telhados, com uma confusão 
generalizada na cidade, com mortes, homicídios e suicídios” (2002, 239). “Tudo isso não 
lembra (ainda que muito de longe, num nível de generalização suficiente) as descrições 
escatológicas das velhas narrativas mitológicas, semelhantes à Predição da Profetisa dos 

Edda: a transgressão das normas morais e a inimizade dos parentes, a morte do jovem 
deus radiante, a aparição dos demônios e dos mortos vindos do reino subterrâneo para lutar 
com os deuses, a libertação dos monstros, o incêndio, o eclipse solar etc? ... Sobre o fundo 
escatológico descrito descreve-se a caracterização do herói” (2002, 240). 
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Os mitos, portanto, para a Semiótica da Cultura são temas ou narrativas da 

origem, as quais objetivam a criação de um mundo para o homem, no sentido de 

tornar a condição humana mais amena e amigável. Os mitos tratam sempre com a 

origem, e através da origem buscam caracterizar a natureza do mundo. As 

narrativas apresentam, num processo de metonímia, um herói que personifica a 

coletividade. As ações heróicas ou demiúrgicas são realizadas em benefício da 

coletividade, encarnada pelo herói. Esse personagem é um ser humano que, 

sentindo-se escolhido ou eleito, ou convencido de seu poder, enfrenta processos 

dolorosos de iniciação. Muitas vezes, morre e desaparece para ressurgir fortalecido 

em defesa dos valores “próprios” contra as forças do “alheio”, do caos. 

A necessidade da narrativa da criação do mundo ou de defesa da ordem e 

dos cosmos se deve ao fato de esses valores estarem sob permanente ameaça das 

forças do caos. Assim, as culturas se estruturam sempre a partir da oposição entre 

diferentes pólos, entre os quais são erigidas certas fronteiras. Nas narrativas 

mitológicas, os sistemas de oposição se configuram em termos de cosmos/caos, 

ordem/desordem, luz/trevas, cristão/pagão, próprio/alheio. 

 

1.5   A oposição “próprio-alheio” 

 

O corpus de estudo desta pesquisa apresenta-se como um conjunto integrado 

de textos, um sistema da cultura, cuja linguagem secundária se organiza a partir do 

estabelecimento de uma fronteira entre o “velho mundo” e o “novo mundo”, como 

elementos de uma oposição binária, na qual o significado de “novo” acha-se 

desdobrado nos valores de “liberdade” e “prosperidade”, enquanto “velho” se 

desdobra em “totalitarismo” e “pobreza”. 

A leitura desses textos, portanto, requer uma consideração sobre a incidência 

das oposições binárias nos sistemas da cultura, segundo a Semiótica da Cultura, 

bem como do papel exercido por essas oposições. 

O semioticista russo Viatcheslav V. IVÁNOV (1996, 221), em “O papel das 

oposições na abordagem mitopoéticas do tempo”, afirma que “um dos traços 

característicos do modelo mitopoético do mundo é sua descrição pelo emprego de 

duas séries de símbolos polarmente opostas, i.e., com o emprego de uma 

classificação simbólica binária”. Segundo ele, a representação do tempo sob o 

aspecto de categorias que abrangem oposições mitológicas (noite e dia, vida e 
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morte, inverno e verão) é bastante arcaica, “da mesma forma que a correlação das 

duas épocas – a mitologia (pré-histórica) e a história –, diferenciando o sagrado do 

profano” (1996, 222). Entre os filósofos gregos esse sistema de oposição já é 

encontrado, em suas “primitivas” representações dos ciclos temporais, as quais 

demonstram, por suas origens, estarem ligadas com a teoria da classificação binária 

de tudo o que existe. IVÁNOV (1996, 222) diz que traços dessa classificação puderam 

ser encontrados entre os pitagóricos e Heráclito, os quais tipologicamente são “muito 

próximos dos antigos pensadores chineses, de onde vem a concepção do tempo em 

séries opostas (Yin e Yan)”. Na maioria dos povos do mundo, na oposição 

mitológica-ritual da direita e da esquerda, “a mão direita está relacionada com o 

êxito, o bem-estar, a segurança etc. (como no sistema citado das contraposições 

entre as mãos) enquanto que a esquerda encarna o princípio negativo” (IVÁNOV, 

1996, 160). 

O pesquisador russo adverte que nem toda sociedade que se sirva de um 

sistema classificatório binário seja necessariamente “dualista” (IVÁNOV, 1996, 169). 

Foram encontradas evidências de que as oposições binárias são também a “base do 

sistema classificatório de uma sociedade não-dualista” (1996, 170). Em 1941, A.M. 

Zolotarëv, em sua investigação sobre cosmologia dualística, estabeleceu que “o 

poder real egípcio era dualístico por natureza”, onde se verificava uma tendência, 

“profundamente arraigada”, de os egípcios verem “o mundo dualisticamente como 

uma série de contradições binárias, ponderadas num equilíbrio imutável”; “o universo 

em seu conjunto se entendia como „céu e terra‟” (IVÁNOV, 1996, 171). 

Segundo IVÁNOV, 

o sistema das classificações binárias, que compreende a organização social e as 
concepções cosmológicas de todas as sociedades arcaicas e que se conserva com 
bastante clareza, todavia, em todas as civilizações antigas providas de escritura, 
sociedades habitualmente caracterizadas também por estruturas mais complexas, de 
quatro e cinco membros, baseadas sobre as oposições binárias (China, Egito, 
Grécia, o reino dos incas, dos maias, etc.), tem profundas origens psicológicas na 
consciência do homem (1996, 171). 

 

As oposições binárias se manifestam também quando se referem às imagens 

mitológicas universais que “são comuns para a maior parte das mitologias, se não 

para todas: a imagem do animal universal, da árvore universal”. IVÁNOV afirma que 

as oposições binárias dessas imagens universais se convertem em arquétipos 

(1996, 172). 
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Malena CONTRERA (1996, 75) reitera que os processos binários de codificação 

são um tema básico recorrente. “A esse dado estende-se a forma de constituição do 

cérebro humano e a interação dos seus dois hemisférios, direito e esquerdo”. Os 

seres humanos constroem seus textos culturais em “permanente resposta dialógica 

a suas condições biológicas, alimentando essa dinâmica binária”. O binarismo é 

também apontado por Ivan Bystrina, em Semiotik der Kultur como um dos “Padrões 

Universais da Cultura” (CONTRERA, 1996, 76). Em certos textos artísticos, novelas e 

filmes, algumas soluções são encontradas para o conflito binário, uma delas é a 

eliminação de um dos pólos, com a morte. 

No entanto, Meletínski critica em alguns pesquisadores e antropólogos a 

“rigidez das oposições binárias” (FERREIRA, 2006, 76). Essa rigidez segundo ele 

pode chegar à simplificação da interpretação de certos textos em termos de uma luta 

do “bem” contra o “mal”. Em vez dessa polarização rígida, ele propõe que o 

binarismo seja visto mais em termos de um confronto entre o “alheio” e o “próprio”, 

“caos” e “cosmos”. Entre os dois sistemas coloca-se a fronteira, entendida na 

Semiótica da Cultura como barreira de separação e também como filtro de 

integração. De forma que o “alheio” não o é o tempo todo, nem o “próprio” o será 

para sempre. No limite da fronteira, com o movimento da cultura, no processo de 

tradução dos textos, o que é “alheio” pode tornar-se “próprio”, e vice-versa. Os 

elementos fronteiriços estão em constante movimento e tentativa de dirigir-se ao 

centro, e os do centro não estão estáticos e permanentes. Em situações de explosão 

cultural, aquilo que é alheio pode tornar-se “próprio”.  

O conceito de explosão, como momento de redefinição dos parâmetros do 

“próprio” e do “alheio”, uma redefinição na hierarquia da semiosfera, é um importante 

conceito para a Semiótica da Cultura. Irene Machado diz que a idéia de que os 

encontros culturais são dialógicos e geradores da renovação dos sistemas de signos 

foi a principal responsável pelo questionamento que levou Lotman a investigar as 

relações entre sistemas de signos no espaço da “semiosfera”. Lotman trilhou o 

caminho consolidado por Mikhail Bakhtin (1895-1975), mas investiu na 

“compreensão da dinâmica dos encontros culturais no sentido de explicitar como 

duas culturas se encontram, que tipo de diálogo elas travam entre si e como elas 

criam experiências capazes de reconfigurar o campo das forças culturais” nas 

explosões (MACHADO, 2007, 16). Os “encontros culturais” geram movimentos que 

estão na base formadora de toda cultura. Como confluência do “próprio” com o 
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“alheio”, os encontros culturais são momentos explosivos (LOTMAN, 1999). Do ponto 

de vista filosófico, as explosões desencadeadas pelos encontros culturais são 

momentos de “grande imprevisibilidade que levam ao florescimento de novas 

configurações no cenário das representações culturais”, “muitas vezes, são 

movimentações subterrâneas, quase invisíveis”. Encontros culturais geradores de 

processos explosivos são comuns entre línguas, culturas e sistemas culturais, 

havendo entre elas as mais diversas interações e diálogos (MACHADO, 2007, 17).  

Sobre as noções de “próprio” e “alheio”, MELETÍNSKI (2002, 95) diz que, no 

plano religioso, a divisão em herói cultural e anti-herói, como uma variante negativa 

demônico-cômica, corresponde ao “dualismo ético”, como Deus e o Diabo. Mesmo 

assim, no mito e no conto maravilhoso, a oposição deve ser vista sob a perspectiva 

da origem de todas as coisas, em que a polarização caos e cosmos é freqüente 

(2002, 107-108). 

 

À luz dos conceitos descritos, nesta pesquisa, as narrativas e temas de 

origem judaico-cristã bem como narrativas arcaicas de heróis demiurgos na criação 

do mundo, que repercutem nos textos da cultura norte-americana, são consideradas 

como crenças religiosas e narrativas míticas. São narrativas que servem ao 

processo de cosmicização. Entre estas se destacam a narrativa de um “paraíso 

perdido”14, e de sua restauração num “novo céu” e numa “nova terra”, numa 

reordenação geral do mundo. 

As crenças religiosas e narrativas míticas, portanto, nessa pesquisa, são 

consideradas como sistema da cultura ou linguagem secundária, não como texto (cf. 

LOTMAN, 2000, 133). MIELIETINSKI (1987, 298) confirma que a mitologia é um “sistema 

de signos”. Se a narrativa mítica é codificada em materialidade, ela assume a 

característica de texto, como nas Escrituras, nos ritos, nas imagens e narrativas 

midiáticas. 

Mais do que na própria natureza do mito, esta pesquisa está voltada para a 

busca da incidência e da função modelizadora das narrativas míticas nos textos da 

cultura. Os mitos são vistos como narrativa arquetípica, que se repete em diferentes 

textos e que se reconfigura em cada repetição, guardando certos elementos 

                                                             
14 O mito do paraíso primordial, evocado por Platão, patente nas crenças indianas, 

era conhecido tanto pelos hebreus como pelas tradições iranianas e greco-latinas (ELIADE, 
2000, 135-136). 



50 

 

fundamentais. As ações e gestos humanos, na medida em que repetem ações 

primordiais e arquetípicas, longe de significarem uma fuga, marcam a interferência 

do mito na vida cotidiana; ao mesmo tempo em que marcam a participação do 

homem na realidade transcendente, evidenciam a presença do transcendente nas 

ações humanas. O processo de semiose, portanto, em que os mitos são codificados 

como texto evidencia um ordenamento do real, ou uma mitificação das ações 

humanas, o que as insere uma dimensão mítica e religiosa. 

Nesta pesquisa, os mitos são referidos com termos e em equivalência com 

“crença” ou simplesmente “narrativa”, sendo as mesmas provenientes de qualquer 

religião, relevada ou não15. O processo de modelização ou semiose por parte das 

narrativas míticas é referido com verbos como “configurar”, “repercutir”, “ecoar”, 

“reproduzir”, “modelizar” ou “repetir”, entre outros. 

O messianismo norte-americano, como um sistema organizado de narrativas 

míticas, é visto como uma linguagem secundária modelizante ou sistema 

modelizante, um sistema de narrativas de natureza mítica. O capítulo seguinte 

apresenta uma leitura de alguns textos da cultura norte-americana de diferentes 

épocas, com o objetivo de encontrar no labirinto de seus encadeamentos os 

elementos míticos que os modelizam, e que os encadeiam como peças de um 

sistema orgânico, e o “código-texto” em que estão fundados. 

                                                             
15 Waldomiro PIAZZA classifica quatro grupos principais de religiões: as de integração, 

de servidão, de libertação e de salvação (1996). Entre os primitivos da África, Oceania, 
América pré-descobrimento, Austrália, Tailândia e Vietnã, povos integrados à terra e à 
natureza, predominava a religião de integração, em que são comuns os rituais de 
possessão. Com os orientais, budistas e hinduístas, encontra-se a religião de libertação, que 
busca no êxtase da meditação o retorno para a comunhão espiritual. As religiões de 
servidão predominaram no Império Romano, na antiga Grécia, sendo caracterizadas pelos 
sacrifícios humanos, rituais de sofrimento e transe. Entre as religiões de salvação, está o 
cristianismo, o judaísmo e o islamismo, predominantes no Oriente Médio e no Ocidente 
(PIAZZA, 1976). As religiões de integração, servidão e libertação são religiões naturais, sem 
revelação, enquanto que o cristianismo, judaísmo e islamismo são religiões reveladas. 
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CAPÍTULO 2 

NARRATIVAS MITOLÓGICAS NO SISTEMA DA CULTURA 
NORTE-AMERICANA 

 

Esta tese surgiu da hipótese de que os textos da cultura norte-americana 

encontram-se encadeados e interligados por certos signos que se reiteram e ecoam 

ao longo das diferentes narrativas. No labirinto dos encadeamentos desses textos, 

encontram-se elementos mitológicos e normas próprias de um sistema de linguagem 

da cultura (ou linguagem secundária), que só pode ser conhecida em seus termos 

mediante a leitura dos próprios textos. A leitura dos textos conduz à descoberta 

dessa linguagem de natureza mitológica, e o encadeamento conduz o pesquisador a 

textos muito remotos, nos quais se materializaram diversos mitos e crenças. No nível 

de sua metatextualidade, os diversos textos oferecem as normas de decifração e 

interpretação de si mesmos como textos da cultura. Encontradas as narrativas 

míticas que se reproduzem nos textos, suas normas de leitura e o sentido que 

assumem nos diferentes contextos de sua produção, pode-se identificar e descrever 

a linguagem secundária, em que são codificados. 

Este capítulo se atém a alguns textos da cultura norte-americana, 

descrevendo resumidamente o contexto histórico em que foram codificados, a 

maneira como estão encadeados com outros textos, e como cada texto repercute e 

dá eco a elementos mitológicos e a certo modelo de realidade. 

O capítulo está dividido em três seções, cada uma enfocando um conjunto de 

textos representativos de um período da formação da nação norte-americana. A 

primeira parte trata com textos oriundos do Descobrimento e da figura histórica de 

Cristóvão Colombo, no final do século 15 e início do século 16. Os textos dessa 

seção são os diários do marinheiro e cartas enviadas a Espanha16. O segundo 

conjunto de textos provém dos colonizadores puritanos ingleses, no século 17, 

destacando trechos de seus sermões e do pacto Mayflower, firmado na Baía de 

Massachusetts. A terceira parte trata com textos da Independência e da fundação da 

República, no século 18; os textos considerados desse período são a própria 

                                                             
16 Os diários de Colombo e cartas aos reis da Espanha, podem ser vistos em 

COLOMBO, 1988, ou no portal “From Revolution to Reconstruction...”, Em 
http://www.let.rug.nl/~usa. 
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Declaração de Independência e o selo dos Estados Unidos, além de trechos de 

discursos presidenciais17. 

De cada um desses períodos, há textos nos quais os acontecimentos e 

personagens são representados a partir de categorias mitológicas. As narrativas dão 

eco a importantes mitos, os quais caracterizam uma cultura de orientação mitológica, 

que não aceita a história e quer refundar o tempo, que nomeia e renomeia lugares, 

pretendendo mesmo situá-los no centro do mundo (ELIADE, 2000, 153). 

Os diferentes textos apresentam-se modelizados por uma linguagem 

secundária, que pode ser definida como um sistema mitológico, por reproduzir 

narrativas míticas como a de um “paraíso perdido” e de uma “nação eleita” para 

restaurá-lo, em termos de um “novo céu” e uma “nova terra”. Esse sistema da cultura 

nomeado como “messianismo norte-americano” apresenta as características de uma 

linguagem secundária constituída de diversos mitos e crenças, a qual exerce função 

modelizadora. Os textos modelizados por esse sistema, ao longo dos séculos, 

acham-se encadeados por certos signos paradigmáticos oriundos do “código-texto”. 

Eles tecem uma memória para a América, e lhe conferem o status de “nação eleita”, 

“novo Israel”, a nação fundadora de uma nova ordem mundial, o império da 

liberdade. Nesses textos, a nação norte-americana é retratada como um herói 

cultural, divinamente qualificado para ordenar o caos e fundar um regime de 

liberdade universal. 

A leitura desses textos e a decorrente identificação e descrição de sua 

linguagem secundária, segundo a Semiótica da Cultura, escondida no labirinto dos 

encadeamentos, oferece as chaves para a leitura de textos de diferentes épocas, 

especialmente aqueles do cinema, que fazem parte do corpus desta tese. 

 

2.1   Narrativas mitológicas do Descobrimento 

 

Cristóvão Colombo, considerado o descobridor da América, tem sido descrito 

como um híbrido de ingenuidade, credulidade e ousadia. Ele acreditava em Deus, 

mas também em “ciclopes e sereias, em amazonas e homens com caudas”, e sua 

                                                             
17 Documentos históricos e discursos presidenciais norte-americanos estão 

disponíveis em “From Revolution to Reconstruction ... and what happened afterwards”, 
http://www.let.rug.nl/~usa. 
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crença era tal que ele diz ter visto esses seres em sua viagem18. Para os 

marinheiros, ele era um homem estranho de quem mal se sabia onde nascera, “mas 

tinha nos olhos azuis sinceridade, e a voz podia ter a força mística que 

impressionava a rainha Isabel” (FAERMAN, 1998, 12-13).  “A rainha via neste homem 

alguma coisa que evocava os profetas do Antigo Testamento” (1998, 15). Vivia de 

fazer mapas. 

Religioso, um dia lendo o profeta Isaías, Colombo diz que “lhe caiu nos olhos 

uma palavra que mais ouvia do que lia – e era como se o profeta Isaías com ele 

estivesse falando: „Eu fundarei um novo céu e uma nova terra e não mais se 

pensará no que era antes‟”. O texto de Isaías encontra-se no capítulo 65, verso 17, 

ou Isaías 66, verso 22. “Essa nova terra tornou-se o sonho de sua vida” (FAERMAN, 

1998, 10). 

Nascido em 1451, em Gênova, Cristóvão Colombo transitou por Portugal e 

Espanha em busca de apoio para seu projeto de cruzar o Atlântico. Quando deixou 

Portugal em 1486, estava determinado a atingir a Ásia pelo Ocidente, baseado em 

cálculos de Paolo del Pazzo Toscanelli sobre a dimensão da Terra, crendo que a 

forma dela era esférica19. 

Aos 39 anos, Colombo foi apresentado aos “reis”, como eram chamados 

Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Os jovens soberanos estavam 

empenhados numa luta sem tréguas para reconquistar o reino de Granada, último 

baluarte muçulmano na Península. Realizada a conquista, convocou-se uma reunião 

de letrados em Salamanca, mas o projeto de Colombo foi considerado irrealizável 

(MAHN-LOT, 1994, 48). Mesmo assim, a rainha não desistiu. De Isabel, Colombo 

escreveu mais tarde: “Todos zombavam de meu projeto. Somente Vossa Alteza 

deste prova de fé e constância, e o fez, não se pode duvidar, por uma luz do Espírito 

Santo” (MAHN-LOT, 1994, 48). 

                                                             
18

 “O almirante diz que na véspera, a caminho do rio do Ouro, viu três sereias que 

saltaram alto, fora do mar. Mas elas não eram tão belas quanto se diz” (COLOMBO, 1998, 95, 
Diário de 9/1/1493, também citado por TODOROV, 1988, 16). 

19 Bem antes de Colombo a esfericidade da Terra já era crida. “Os círculos 
pitagóricos da Itália do sul, herdeiros de Tales e da „escola de Mileto‟, já a professavam no 
século VI a.C”, e disso “Platão e Aristóteles estavam convencidos” (MAHN-LOT, 1994, 29). 
“Para o geógrafo alexandrino Ptolomeu (século II a.C.), herdeiro da ciência de seus 
antepassados, a esfera podia ser representada no plano por um mapa-múndi dividido em 
180º” (1994, 30). Aos 14 anos Colombo freqüentava, em Gênova, escolas destinadas a 
cartógrafos e pilotos, onde se ensinava “caligrafia, elementos de geometria e de 
cosmografia, em particular o Tratado da esfera, de Sacrobosco” (1994, 42). 
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2.1.1   Narrativas modelizadas pelo Apocalipse 

 

Colombo era um franciscano e fora influenciado pelas teorias milenaristas de 

Joaquim de Fiore, de quem se dizia discípulo20. 

Ao místico, profeta e filósofo Joaquim de Fiore (1132-1202), que viveu na 

Itália, atribui-se o mérito de uma teologia da história, dividida em três grandes 

épocas, cada uma modelada por uma figura da Trindade cristã: Pai, Filho e Espírito 

Santo. Para o profeta, “cada uma dessas épocas revela, na história, uma nova 

dimensão da divindade e, por conseqüência, permite o aperfeiçoamento progressivo 

da humanidade, alcançando, na última fase – dominada pelo Espírito Santo –, a 

liberdade espiritual absoluta” (ELIADE, 2000, 157). O dom da “liberdade”, segundo 

Fiore, seria a maior dádiva da era do Espírito a ser outorgada à humanidade na nova 

e última fase da história21, que seria logo estabelecida, já que o fim dos tempos 

estava chegando. Esse tempo escatológico seria marcado por uma reforma radical 

da igreja secularizada (FALBEL, 2005, 73). A visão de Fiore encontra-se em sua obra 

o Evangelho Eterno, derivada de sua leitura do Apocalipse de João, onde se 

impressionou especialmente com a profecia de Apocalipse 21:1-222, que diz: “E vi 

um novo céu e uma nova terra”. Fiore acreditou e ensinou que a era do Espírito e da 

liberdade seria a consumação dessa promessa apocalíptica, com o surgimento de 

um regime de liberdade de todas as gentes. 

Jean DELUMEAU (2000, 37) diz que o fim da Idade Média foi marcado por uma 

forte procura por ilustrações e traduções de A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. 

A obra de Joaquim de Fiore reflete esse apelo exercido pela visão do paraíso na 

                                                             
20 Jean DELUMEAU (2000, 35) confirma a influência do milenarismo de Joaquim de 

Fiore sobre os espanhóis imigrados para a América. Segundo ele, em afrescos de capelas 
do México o tema do paraíso é evidente. “Os que foram para o México estavam 
impregnados dos temas milenaristas oriundos da posteridade de Joaquim de Flora [sic] e 
conferiam a maior importância ao Apocalipse”. 

21 Segundo Mircea ELIADE (2000, 157), a importância da liberdade espiritual, não só 
em relação aos dogmas mas também em relação à sociedade, foi novamente professada, 
mais tarde, pelas ideologias da Reforma e do Renascimento. Fiore é visto como anunciador 
de um novo regime que, segundo Eliade, teria se antecipado caso o pensamento de Fiore 
tivesse recebido atenção mais cedo. 

22 As referências à Bíblia serão citadas entre parênteses ou no próprio texto, 
informando o livro, capítulo e versículos, extraídas de A Bíblia Sagrada. Tradução de João 

Ferreira de Almeida. 2ª ed. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1998. 
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obra do bispo de Hipona. Segundo Delumeau, o título de A Cidade de Deus foi 

evidentemente inspirado no Apocalipse. “A expressão „cidade celeste‟ empregada 

por santo Agostinho induziu uma espécie de jogo de espelhos entre seu livro e o 

Apocalipse” (2000, 37). Nesse caso, a modelização da obra de Fiore pelo 

Apocalipse de João teve a mediação do texto de Agostinho, embora o tema da 

liberdade não apareça em Agostinho da mesma forma que na obra de Fiore, como 

atributo fundamental do “novo céu”. 

A visão de Fiore, conhecida como joaquinismo, difundiu-se pela Europa 

Ocidental (BRANCO, 2008). Esteve na base das aspirações imperialistas da Espanha, 

Portugal e, depois, dos puritanos ingleses, embora tenha sido considerada uma 

heresia pela igreja oficial23. A Terceira Idade (ou terceira fase da história), concebida 

por Fiore em termos de uma idade áurea, pode ter modelizado certas filosofias da 

história, como as “três idades” de Gotthold Ephraim Lessing (infância, adolescência 

e maturidade), de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (os períodos da 

cristandade: petrino, paulino e joanino, este marcado pela liberdade no espírito), de 

Augusto Comte (idade teológica, metafísica e científica), e de grandes movimentos 

revolucionários da Europa, como o comunismo (comunismo primitivo, sociedade de 

classes e comunismo final) e o Terceiro Reich (DOBRORUKA, 2008, ver também 

COHN, 1981). 

O Evangelho Eterno de Joaquim de Fiore, embasado em sua crença de um 

reino de liberdade ao final da História, como uma consumação escatológica, 

constitui-se num texto da cultura, no qual ecoam narrativas consideradas míticas 

oriundas do Apocalipse de João, e que exerce um papel modelizador sobre outros 

textos, especialmente como se verá os diários de Colombo. 

O Apocalipse de João é um “código-texto” tanto para o messianismo quanto 

para o milenarismo. O texto descreve, em linguagem simbólica, o tempo 

                                                             

23 Nachman FALBEL (2005, 23) diz que Joaquim de Fiore pode ser considerado como 
a “fonte principal das heresias populares” no final da Idade Média. A Ordem Franciscana, 
fortemente influenciada pela escatologia de Fiore, cria que o Evangelium eternum a ser 

pregado para a vinda do reino de Deus era “as obras de Joaquim de Fiore, que foram 
condenadas num Sínodo Provincial de Arles, depois de 1260” (2005, 73-74). Maria Tereza 
Amante confirma que, a partir da interpretação de A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, 

os milenaristas foram julgados e condenados pela Inquisição por aderirem a certos ideais 
messiânicos (Apud BRANCO, 2008). O livro de Joaquim de Fiore, O Evangelho Eterno, 
divulgado pelo franciscano Gerardo San Doninno, em 1254, foi condenado pelo papado 
(BRANCO, 2008). 
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escatológico a partir do confronto final entre o Deus e o dragão (cap. 20:1-10), 

estabelece cálculos numéricos, prevendo um reinado de Cristo com seus eleitos por 

mil anos (cap. 14:1-5, 20:6; ver BRANCO, 2008). Segundo o Apocalipse, o milênio de 

paz será precedido pelo reinado do anticristo com a personificação das forças do 

caos e do dragão (cap. 12:13-18 e cap. 13). “Deste modo o reinado do anticristo, 

que corresponde a um retorno do caos e da desgraça [desordem], é apresentado 

sob a forma de um dragão ou de um espírito demoníaco, diabólico, lembrando o 

antigo mito do combate entre Deus e o dragão, cujo início teve lugar muito antes da 

criação do universo [Apocalipse 12:7-9] e será travado, de novo, no fim dos tempos” 

(BRANCO, 2008). As tribulações sofridas pelos franciscanos acusados de heresia e 

dos protestantes (posteriormente) foram encaradas como investidas do anticristo, 

mantendo-se o foco na esperança de um libertador messias, para um milênio de 

paz. “Assim, o Apocalipse de João Evangelista deu origem à seita dos milenaristas”, 

os quais diante da manifestação das forças do caos, aguardavam a inauguração do 

reino de Cristo na Terra (BRANCO, 2008). 

Em sua leitura do Apocalipse, Fiore admitiu duas possibilidades para o 

milênio de paz: 1) um tempo escatológico situado para além da história (a eterna 

bem-aventurança), e 2) um tempo escatológico dentro do próprio tempo histórico, a 

Era e o estado do Espírito Santo (BRANCO, 2008). Essa vertente de que o “novo céu” 

e a “nova terra” seriam um tempo escatológico terreno, introduziu a idéia de 

progresso histórico, a qual no decorrer do tempo foi se deslocando de seu contexto 

original, e tornado-se gradativamente secularizada (SARAIVA, 1996). 

Ao evocar o paraíso, o Apocalipse é modelizado por outros textos proféticos 

anteriores, como Isaías 66:22, que anuncia “os novos céus e nova terra” como 

realização da era messiânica, bem como Ezequiel 40 a 48, que faz avistar “um 

monte bastante alto, sobre o qual erguia-se uma cidade construída do lado sul”; e 

por fim Daniel 7:9 e 27, em que “o Filho do homem é conduzido à presença do 

profeta e recebe um „império eterno‟” (DELUMEAU, 2000, 35). 

Colombo confessou que as profecias milenaristas o impulsionaram em sua 

aventura pelo Atlântico. Contagiado por essa expectativa apocalíptica, o marinheiro 

creu que seu nome, derivado de “Cristo” (Messias)24, significava que era um 

                                                             
24 O nome do marinheiro é “Cristobal” ou “Christum Ferens”, que quer dizer “portador 

de Cristo”, e é assim que ele assinava. Ele se considerava comissionado a abrir as portas 
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escolhido de Deus para o cumprimento das promessas do “novo céu” e da “nova 

terra”. Baseado nos cálculos e mapas antigos atribuídos a Toscanelli, e em 

confidências de antigos marinheiros, ele “acreditou na existência de um continente 

que ainda não conhecia a mensagem de Jesus Cristo” (MILÀ, 2004, 4), o qual 

deveria ser o “novo céu” e a “nova terra”, o paraíso perdido. 

Os franciscanos milenaristas seguidores de Joaquim de Fiore, estudiosos do 

Apocalipse bíblico, criam que o “novo mundo”, desconhecido e virgem, “devia ser o 

paraíso perdido de que falam as Escrituras”, sendo sua descoberta o ponto de 

partida para a era do Espírito e da liberdade anunciada pelo profeta italiano. Assim, 

antes da Descoberta, o “novo mundo” já possuía uma identidade de natureza mítica 

nos textos da cultura. 

Depois de ter seu projeto rejeitado pelo conselho da Universidade de 

Salamanca, Colombo granjeou a simpatia de Luís de Santágel, um banqueiro, 

tesoureiro do reino de Aragão, além de converso judeu. Assim, Colombo saiu da 

Espanha pouco antes da meia noite do dia 2 de agosto de 1492. Segundo 

Wiesenthal, boa parte da tripulação era composta de judeus, os quais tinham muitos 

motivos para deixar a Espanha em busca de uma terra nova e livre25, como era a 

expectativa do mundo a ser descoberto. 

Karen ARMSTRONG (2001, 23) afirma que provavelmente Colombo também 

pertencia a uma família de judeus conversos, ele evidenciava interesse pela Cabala, 

tradição mística do judaísmo, embora fosse um cristão fervoroso, e queria 

“conquistar o mundo para Cristo”. Paul JOHNSON (1995, 239) diz que Colombo era 

genovês, mas não escrevia italiano, e “podia descender de uma família espanhola 

                                                                                                                                                                                              
do oceano para fazer passar Jesus Cristo. O sobrenome “Colón”, quer dizer “repovoador” 
(TODOROV, 1988, 26). 

25 Simon WIESENTHAL (1974, 10) diz que Colombo dera ordem para que toda a 
tripulação estivesse a bordo às 23 horas certas, pois naquela meia-noite entraria em vigor 
um édito de expulsão dos judeus da Espanha. No seu diário Colombo escreveu: “Neste 
mesmo mês ... em que Vós, os santos reis, haveis expulsado os judeus das vossas terras, 
Vossas Majestades me enviaram às índias com uma frota”. Segundo WIESENTHAL (1974, 
104), sem o apoio dos judeus, Colombo não teria podido realizar sua expedição. Karen 
ARMSTRONG (2001, 26) diz que, quando conquistaram Granada, em 1492, os monarcas 
Fernando e Isabel herdaram a enorme população judaica da cidade. “Considerando a 
situação incontrolável, assinaram o Edito de Expulsão para resolver de uma vez por todas o 
problema dos judeus na Espanha. Cerca de 70 mil se converteram ao cristianismo e 
permaneceram no país para padecer nas mãos da Inquisição; outros 130 mil ... partiram 
para o exílio. Os judeus do mundo inteiro choraram o desaparecimento da população 
judaica espanhola como a maior catástrofe que se abatera sobre eles desde a destruição do 
templo de Jerusalém, em 70 d.C.”. 



58 

 

de origem judaica”. Ele explica que o sobrenome “Colon” era comum entre os judeus 

que viviam na Itália. Colombo “gabava-se de sua ligação com rei Davi, aprazia-se 

em sociedade de judeus e marranos, era influenciado por superstições judaicas, e 

seus protetores na corte de Aragão eram principalmente cristãos-novos”. Seu 

intérprete, Luís de Torres, era judeu, embora batizado pouco antes que partisse para 

a América. “Assim, os judeus tendo perdido a Espanha no Velho Mundo, 

contribuíram para recriá-la no novo”. 

Apesar de toda a segurança que providenciou, Colombo não tinha certeza de 

que voltaria vivo com sua tripulação, ou se o navio cairia num precipício no fim do 

mar, se a Terra não fosse mesmo esférica. Ele procurava confortar sua tripulação 

com a certeza de ouro e riquezas, mas ele mesmo não dizia querer riquezas. Sua 

viagem tinha um objetivo nobre e levado, espiritual. Ele escrevera: “Nosso Senhor 

bem sabe que eu não suporto todas estas penas para acumular tesouros nem para 

descobri-los para mim. ... Bem sei que tudo o que se faz neste mundo é vão, se não 

tiver sido feito para a honra e serviço de Deus” (TODOROV, 1988, 9). A expansão do 

cristianismo parecia mais importante para Colombo do que o ouro. Em carta ao 

papa, ele escreveu que sua viagem seguinte seria “para a glória da Santíssima 

Trindade e da santa religião cristã”. “Espero em Nosso Senhor poder propagar seu 

santo nome e seu evangelho no universo” (TODOROV, 1988, 10). “A vitória universal 

do cristianismo é o que anima Colombo, homem profundamente piedoso (nunca 

viaja aos domingos) que, justamente por isso, considera-se eleito, encarregado de 

uma missão divina”. Crê que por “numerosos e notáveis milagres Deus se revelou no 

decorrer dessa navegação” (TODOROV, 1988, 10). Sua conquista é vista por ele 

mesmo como uma realização divina, como o antigo Êxodo dos hebreus, relatado na 

Bíblia. No dia 23 de setembro de 1492, em sua primeira viagem, Colombo escreveu:  

O mar encrespou-se muito, e sem vento, o que os assombrou, e por isso diz aqui o 
almirante: de modo que me foi bem providencial o mar alto, que não aparecia, a não 
ser no tempo dos hebreus, quando fugiram do Egito liderados por Moisés, que os 
tirou do cativeiro [cf. o livro bíblico de Êxodo 14:21] (COLOMBO, 1998, 39). 
 

As cartas e os diários de Colombo, nos quais narra suas experiências no 

novo mundo, apresentam-se claramente modelizados pela sua visão da renovação 

do cosmos, prometida no Apocalipse, e que chegou até ele por meio das profecias 

de Fiore. Entre suas cartas, as profecias de Fiore e o Apocalipse há um 

encadeamento, no sentido de que esses textos dialogam num pano de fundo, 

permitindo a “repetição” do mito pelo processo de modelização. 
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A missão de Colombo, como ele entendia e os próprios milenaristas, era 

encontrar um “espaço novo”, um “novo mundo”, onde se daria a propagação do 

evangelho, o “evangelho eterno” de Fiore, que conduziria à conversão dos pagãos e 

à derrota do anticristo, possibilitando “o início do Apocalipse e a renovação do 

mundo”, com a derrota final das forças do caos (MILÀ, 2004, 4). 

 

2.1.2   Narrativas do “paraíso” 

 

A experiência de Colombo com tudo que encontra no Novo Mundo é 

modelizada por essa crença messiânica. Quando chegou às Antilhas, ele acreditou 

ter alcançado o Éden, o paraíso bíblico. Cria que a corrente do Golfo era formada 

pelos “quatro rios do paraíso”. Escreveu: “Deus me fez mensageiro de um novo céu 

e de uma nova terra, da qual havia falado o Apocalipse de São João; depois de me 

haver falado pela boca de Isaías, ele me indicou o lugar onde encontrar” (MILÀ, 

2004, 4). E reiterou: “Estou convencido de que aqui é o Paraíso terrestre, onde 

ninguém pode chegar se não for pela vontade divina” (TODOROV, 1988, 17). Em carta 

aos reis espanhóis, em sua terceira viagem, no ano 1498, ele escreveu: 

A sagrada Escritura atesta que Nosso Senhor criou o paraíso terrestre, nele 
colocando a árvore da vida, e de onde brota uma fonte de que resultam os quatro 
maiores rios deste mundo: o Ganges na Índia, o Tigre e o Eufrates, que separam a 
serra, dividem a Mesopotâmia e vão desembocar na Pérsia, e o Nilo que nasce na 
Etiópia e acaba no mar. ... Todos os teólogos concordam que o paraíso terrestre se 
encontra no Oriente ... Creio que ali é o Paraíso terrestre, aonde ninguém consegue 
chegar, a não ser pela vontade divina. E creio ainda que esta terra que Vossas 
Majestades mandaram descobrir seja imensa e tenha muitas outras no Austro, de 
que jamais se ouviu falar. ... Aqui e em todas elas nascem coisas maravilhosas, por 
causa da temperatura amena que lhes emana do céu, por estar na parte mais alto do 
mundo. ... Basta citar Esdras em seu terceiro livro, onde declara que das sete partes 
do mundo, seis são descobertas, e a sétima está imersa em água, citação aprovada 
por santos. ... Eu afirmo que esse rio emana do Paraíso terrestre e de terra infinita, 
pois do Austro até agora não se teve notícia, mas a minha convicção é bem forte de 
que ali, onde indiquei, fica o Paraíso terrestre, e em muitos ditos e afirmações me 
apóio nas razões e autoridades supracitadas (COLOMBO, 1998, 158-160). 

 

As expectativas de Colombo ao partir para sua viagem voltavam-se para a 

crença apocalíptica da realização de um “novo céu” e da “nova terra”. Mas os diários 

e as cartas que registram sua impressão da terra descoberta agregam novos 

elementos do “código-texto”, trazidos do Gênesis. O Apocalipse é o último livro da 

Bíblia, e fala de um “novo céu”, que seria a restauração do próprio “paraíso” narrado 

no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. 
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A presença das narrativas bíblicas era tão forte na mente de Colombo e ele 

estava tão convencido de que achara o “paraíso perdido” do Gênesis que todas as 

coisas, fossem seres, pessoas e a própria natureza, folhas e frutos, lhe pareciam 

totalmente superiores a tudo que a Europa conhecia (TODOROV, 1988, 24-25). Sobre 

os índios dizia: “E todos os que vi eram jovens, nenhum com mais de trinta anos de 

idade: muito bem-feitos, de corpos muito bonitos e cara muito boa; os cabelos 

grossos, quase como o pelo de rabo de cavalos.”  “Eles se pintam de preto, e são da 

cor dos canários, nem negros nem brancos. ... Não andam com armas, que nem 

conhecem. ... Todos, sem exceção, são de estatura, e fazem gesto bonito, 

elegantes” (COLOMBO, 1998, 47). “É gente muito bonita: os cabelos não são crespos, 

mas lisos e grossos. ... Todos, sem exceção, têm pernas bem torneadas, e nenhum 

tem barriga, a não ser muito bem-feita” (COLOMBO, 1998, 48). “São as melhores 

gentes do mundo, e as mais pacíficas. ... Não creio que haja no mundo homens 

melhores, assim como não há terras melhores” (Diário, 16/12/1492, apud TODOROV, 

1988, 35). “Há belíssimos corpos de mulheres”. “Todas as gentes das ilhas e de lá 

da terra firme, embora tenham aparência animalesca e andem nus ... parecem ser 

bastante razoáveis e de inteligência aguçada” (Carta, 21/12/1492, apud TODOROV, 

1988, 34). 

Colombo, no entanto, diz também ter visto índios que não eram belos, 

embora estes registros sejam raros26. Em 9 de janeiro de 1493, ele escreveu: 

Ele veio, e diz que era bem disforme de semblante, mais que os outros até agora 
vistos. Tinha o rosto todo tisnado de carvão, ao passo que em todos os lugares 
costumam pintar-se de várias cores. Usava os cabelos bem compridos, apertados e 
amarrados na nuca, depois presos por uma rendinha de penas de papagaio, e 
andava nu como os demais. O Almirante achou que devia ser um dos caribes, que 
são antropófagos (COLOMBO, 1998, 96). 

 

Colombo se encantou com a terra, os animais, peixes e aves, sentindo-se 

literalmente no paraíso. Em seu diário, ele geralmente escreve em terceira pessoa, 

“o Almirante”. “Os peixes são tão maiores que os nossos que é uma verdadeira 

maravilha” (COLOMBO, 1998, 53). “Esta terra é a melhor e mais fértil, temperada, 

                                                             
26 Laënnec HURBON (1993, 14), entre outros autores, defende a idéia de que a visão 

dos índios como bárbaros e como seres intermediários entre homens e animais se verifica 
na atitude de Cristóvão Colombo frente os habitantes do novo mundo. Para o autor, diante 
dos canibais, Colombo e os europeus se impressionam e marcam um limite entre a natureza 
humana e a barbárie. Posteriormente, diante do vodu dos negros no Haiti e de toda a África, 
estabelece-se uma “relação estrutural entre magia, feitiçaria e religião no quadro do culto 
rendido aos „espíritos‟” (1993, 15). Colombo pensava que os habitantes das Cordilheiras 
“nascem todos com rabo” (1993, 30). 
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plana e boa que tem no mundo” (1998, 54). Na ilha denominada Isabela, ele 

escreveu: “Esta costa tem muitas árvores, bem verdes e muito grandes, e a terra é 

mais alta do que as outras ilhas já descobertas. E veio um cheiro tão bom e tão 

suave das flores e árvores, que era a coisa mais doce do mundo” (1998, 55). “Diz o 

Almirante que nunca viu coisa mais bonita: cheio de árvores, cobrindo as margens 

de ponta a ponta, lindas e verdes, e diferentes das nossas, com flores e com seus 

frutos. Muitas aves e passarinhos, a cantar com a maior doçura” (COLOMBO, 1998, 

58). “Tudo o que viu era tão bonito que não se cansava de admirar tanta beleza 

somada ao canto das aves e dos passarinhos” (1998, 62). “Foi uma coisa 

deslumbrante ver o arvoredo, o frescor das folhagens, a água cristalina, as aves e a 

amenidade do clima.” Diz ele que lhe dava “vontade de nunca mais sair dali. ... não 

bastariam mil línguas para referi-lo nem sua mão para escrever, pois parecia-lhe 

estar encantado” (1998, 71). “Creiam Vossas Majestades – diz o Almirante – que 

estas terras são tão boas e férteis, sobretudo as desta ilha Espanhola, que não há 

ninguém capaz de exprimir em palavras e que só acredita quem já viu” (1998, 79)27. 

Para ele, terra tão sagrada não deveria ser povoada senão por bons cristãos. 

Vossas Majestades não devem consentir que aqui venha ou ponha o pé nenhum 
estrangeiro, salvo católicos cristãos, pois esse foi o objetivo e a origem do propósito, 
que esta viagem servisse para engrandecer e glorificar a religião cristã, não se 
permitindo a vinda a estas paragens a quem não seja bom cristão (COLOMBO, 1998, 
71). 

 
A nominação do continente descoberto como o “novo mundo” ou como o 

“paraíso” bíblico é uma evidência de que a narrativa da Descoberta é modelizada 

pela mitologia. Essas narrativas mitológicas ligam a América recém-descoberta às 

crenças milenaristas européias e ao Apocalipse de João, em que o futuro reino de 

Deus é descrito como a realização de “novo céu” e “nova terra”, onde se ergueria a 

“nova Jerusalém” (Ap 21:1-2). Nos diários e cartas de Colombo, o Apocalipse 

bíblico, como texto modelizante, não é um texto comum, mas na verdade um 

“código-texto”, portador de uma narrativa religiosa, que se reproduz nesses textos, e 

vai figurar na base do messianismo norte-americano. Além disso, a noção do 

paraíso, como relatada no Gênesis bíblico, exerce aqui a função de um paradigma, 

que modeliza a visão de Colombo no “novo mundo”, e sua narrativa da descoberta. 

                                                             
27 Colombo faz uma paráfrase de um texto bíblico do apóstolo Paulo, que na tradição 

cristã tem sido entendido como uma referência ao paraíso restaurado do Gênesis: “Nem 
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus 
tem preparado para aqueles que o amam” (2 Coríntios 2:9). 
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Um traço comum das culturas de orientação mitológica é a presença desse “código-

texto”, do qual cada “signo” pode apresentar-se “como um paradigma” (LOTMAN, 

1996, I:95). 

A narrativa do paraíso perdido a ser restaurado num “novo céu” e numa “nova 

terra” onde se erguerá a “nova Jerusalém”, como diz o Apocalipse, assume nos 

textos do sistema da cultura do messianismo norte-americano, desde J. Fiore e 

Colombo, o status de um paradigma. No entanto, a promessa bíblica de “um novo 

céu” como uma realização trans-histórica de um mundo espiritual, apresenta tanto 

em Fiore quanto em Colombo uma variação, em que o “novo céu” é visto como um 

espaço terreno, e não celestial. No entanto, a narrativa mítica converte o espaço 

terreno em celestial. 

O historiador e frade Bartolomé de Las Casas, em sua História das Índias, 

fala do descobrimento em termos de um acontecimento de natureza religiosa. Ele 

diz que a “Providência divina” nunca permite que “acontecimentos importantes, para 

o bem do mundo ou para sua punição, ocorram sem terem sido previamente 

anunciados e preditos pelos santos, ou por outras pessoas, inclusive os infiéis e 

pessoas más, e às vezes até pelo demônio” (Apud TODOROV, 1988, 73). O jesuíta 

José de Acosta também expressa a mesma visão: “Parece razoável pensar que um 

acontecimento dessa importância (como a descoberta da América) deve ser 

mencionado nas Santas Escrituras” (Apud TODOROV, 1988, 73). 

Se a descoberta do “novo mundo” por Colombo teve uma motivação religiosa, 

sua não-exploração até o século 17 também se deveu a fatores míticos. Tal 

descoberta era possível desde os primórdios da navegação fenícia. No entanto, o 

Ocidente estava para além das colunas Hércules, onde o precipício se abriria diante 

dos navegadores. Derivado do latim “occido” (cair, morrer, sucumbir), “Ocidente” era 

a “terra da morte” para os antigos. Apesar dos cálculos e evidências científicas 

desde Aristóteles de que a Terra era esférica, predominava na Europa a crença 

numa Terra plana, sustentada pela igreja28. No entanto, no final do século 16 e início 

do 17, um grupo religioso independente das crenças católicas e ansioso por um 

                                                             
28 Certas superstições medievais não permitiam a aceitação de descobertas havia 

muito anunciadas. O Tratado do Céu e da Terra, atribuído a Aristóteles, diz que “a região 
das colunas de Hércules e a Índia são banhadas pelo mesmo mar”. No primeiro século, 
Sêneca acrescentou: “Este mar é navegável em poucos dias” (MAHN-LOT, 1994, 31). 
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mundo livre daria grande impulso à colonização do novo mundo: os protestantes 

puritanos ingleses. 

 

2.2   Narrativas mitológicas da colonização 

 

A despeito da aura mitológica da descoberta de Colombo, o “novo mundo” 

não foi colonizado até o início do século 17. Mas, com a intensificação do êxodo 

rural na Inglaterra no final do século 16, enchendo as cidades de gente sem 

recursos e sem instrução, essa colonização estava a caminho. “A idéia de uma terra 

fértil e abundante, um mundo imenso e a possibilidade de enriquecer a todos era um 

poderoso ímã sobre essas massas” (KARNAL, 2005, 35). 

O período da colonização é considerado um marco decisivo para a formação 

do que hoje são os Estados Unidos da América. Houve colonos provenientes de 

diversas nações da Europa, mas os ingleses, mesmo tendo chegado mais tarde, 

conseguiram se sobrepor aos demais29. Do período da colonização norte-americana, 

em que os religiosos puritanos conseguiram assumir uma liderança nas colônias 

principalmente no norte, são considerados textos importantes para esta pesquisa a 

publicação de Francis Bacon, A Nova Atlântida, os sermões dos puritanos e pactos e 

códigos de direitos firmados pelos colonos ingleses. 

As motivações dos colonizadores puritanos, assim como as do descobridor 

Colombo, estavam fundadas nas narrativas bíblicas. Nos textos desse período 

ecoam as narrativas do paraíso e de sua restauração num “novo céu” e numa “nova 

terra”, para os puritanos, concretizados na fundação dos Estados Unidos. 

 

2.2.1   Um “novo céu” e uma “nova terra” 

 

No mesmo tempo em que a seita dos puritanos, reunindo gente letrada, era 

perseguida na Inglaterra, ocorria a publicação de uma pequena obra chamada A 

                                                             
29 Os ingleses entraram tardiamente na colonização, no reinado de Elizabeth, muito 

depois dos portugueses, espanhóis e franceses. A primeira colônia foi fundada por sir Walter 
Releigh, na Virgínia, já em 1609; a segunda, só em 1620, com os peregrinos do Mayflower, 

onde hoje está Massachusetts. No entanto, durante o século 17, mediante guerra ou 
negociação, os ingleses eliminaram um após outro os entraves, vestígios de colonização 
estrangeira: holandeses na desembocadura do Hudson, suecos nas margens do Delaware 
(RÉMOND, 1989, 2-3). 
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Nova Atlântida, em 1626, do então falecido conselheiro do rei Jaime da Inglaterra 

Francis Bacon (1561-1626), na qual ecoam mitos que modelizaram a visão de 

Colombo acerca do “novo mundo”. Trata-se de uma ficção, com diversas referências 

aos evangelhos e com forte linguagem religiosa e escatológica. Bacon descreve a 

chegada de certos marinheiros a uma sociedade secreta chamada “Casa de 

Salomão”, ideal e científica, localizada entre Ocidente e Oriente. Os personagens de 

sua história chegam a essa Atlântida e se dedicam a um rito iniciático de “purificação 

de três dias”, uma alusão à morte e ressurreição de Cristo. Da mesma forma que 

Colombo, eles consideram aquela parte do mar do sul por “completo desconhecida”, 

podendo haver por aqueles lados “ilhas e continentes até agora não descobertos” 

(BACON, 1999, 223). Surpresos com a gente muita humana, feliz, livre e instruída 

daquela terra, os visitantes da Atlântida declaram: “Deus, seguramente, está 

presente nesta terra” (1999, 227). 

Nessa sociedade da “Casa de Salomão”, descrita por Francis Bacon, há 

muitos descendentes de judeus, a quem se permite conservar sua própria religião. 

Diz o texto que mesmo os judeus daquela terra são diferentes dos outros judeus. 

Enquanto os outros “odeiam o nome de Cristo”, e guardam “um secreto rancor 

contra o povo no meio do qual vivem”, os judeus da grande Atlântida “concedem ao 

Salvador muitos atributos elevados e amam sinceramente a nação de Bensalém”. 

Crêem os habitantes da Atlântida que, “quando vier o Messias e estabelecer o trono 

em Jerusalém, o rei de Bensalém se sentará a seus pés, enquanto os outros reis 

guardarão uma grande distância” (BACON, 1999, 241). Foi nos Estados Unidos que 

os judeus encontraram liberdade nos momentos de maior intolerância na Europa, 

como na época do Descobrimento (século 16) e no nazismo (século 20). Os 

habitantes da terra chamada “Bensalém” (filha de salvação) se referem à América 

como “a grande Atlântida”. Mas, também chamam sua própria terra de “grande 

Atlântida” (BACON, 1999, 233). 

Na linguagem religiosa empregada por Bacon, descrevendo uma sociedade 

livre, científica e desenvolvida, repercute a mitologia de uma “nova ordem”, a qual 

pode ter permitido aos puritanos ingleses uma visão do futuro da América que eles 

iriam colonizar com os ideais de liberdade e felicidade. Consta que Francis Bacon 

fora um dos financiadores secretos de colônias britânicas no Novo Mundo (OVASON, 

2004, viii). Karen ARMSTRONG (2001, 91) diz que Bacon era inteiramente convicto de 

que nenhuma das grandes idéias do passado poderia impedir a construção de um 
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“glorioso futuro para a humanidade”, e que as “invenções da ciência poriam fim à 

miséria humana e inaugurariam, aqui na Terra, o reino milenar predito pelos 

profetas”. Para ela, Bacon transmite a empolgação da “nova era”. 

A crença de um “novo mundo” abençoado por Deus alimentou os sonhos e as 

fantasias messiânicas dos colonizadores da América, inclusive iluministas. Os 

primeiros colonizadores a chegarem a essa terra “se consideravam predestinados e 

tinham a Europa como excessivamente decadente para o triunfo da Reforma. Era 

preciso alcançar um novo mundo e fazer tabula rasa” (MILÀ, 2004, 8). 

Assim, nas décadas de 1620 e 1630, intensificou-se a imigração na América 

com a chegada de grandes levas dos protestantes ingleses da corrente do 

puritanismo30. Como os judeus que teriam ido com Colombo expulsos da Espanha, 

esses protestantes calvinistas estavam sendo expulsos pela coroa britânica.  Era um 

grupo de colonos interessados em deixar a Europa em busca de uma terra de 

liberdade, os quais a memória histórica consagrou como “os peregrinos” (pilgrims). 

Os primeiros 120 peregrinos, liderados por John Robinson, William Brewster e 

William Bradfort, religiosos de formação escolar desenvolvida, vindos das Províncias 

Unidas, a bordo do lendário Mayflower, desembarcaram perto de Cape Cod, em 

1620. A primeira coisa que fizeram na praia foi cair de joelhos e agradecer ao seu 

Deus terem sido preservados durantes os meses da perigosa viagem pelo Atlântico. 

Na fundação de Massachusetts (1628), eles criam que ali o “Senhor” estava criando 

“um novo céu e uma nova terra”, restaurando o paraíso do Gênesis e cumprindo o 

Apocalipse, como acreditou Colombo (MILÀ, 2004, 8)31. 

                                                             
30 “Puritanismo” é o nome dado à seita dos protestantes calvinistas (que seguiam as 

doutrinas do reformador João Calvino, da predestinação e do governo eclesiástico 
representativo), os quais foram perseguidos pela coroa britânica desde meados do século 
16 até início do século 17. Os calvinistas dispensavam a existência de um episcopado. Seus 
ministros dependiam dos notáveis da comunidade, suas pequenas igrejas estavam 
habituadas a administrar-se livremente. “As práticas religiosas, a disciplina eclesiástica, 
adaptando inconscientemente práticas democráticas, orientaram a sociedade da Nova 
Inglaterra para uma democracia de fato” (RÉMOND, 1989, 6) 

31 A idéia de um paraíso celestial como evocado no Apocalipse converteu-se, nos 
textos puritanos, na crença de um paraíso terreno, como uma realização humana. Jean 
DELUMEAU (2000, 378) diz que a Reforma contribuiu para essa terrenização do paraíso e 
sua conseqüente atribuição ao povo norte-americano. Embora os reformadores Lutero e 
Calvino tenham trazido uma renovação da crença no paraíso além-mundo com a leitura 
“fundamentalista” do Apocalipse, a ênfase de Lutero na “já” realizada bem-aventurança dos 
cristãos, em Cristo, não deixou de preparar o caminho para uma visão do paraíso terreno. 
“Lutero aí propõe uma verdadeira reviravolta das preocupações escatológicas habituais, 
afirmando: „Quando lhe foi perguntado em que tempo o reino de Deus viria, o Cristo disse: 
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Em 1630, chegaram à América o advogado britânico John Winthrop e mais 

700 pessoas, todas puritanas. Julgavam estar se retirando de uma terra decadente 

dominada pelo vício, para possuir a “terra prometida”, um lugar predestinado “a dar 

certo e a se tornar um exemplo de virtude para o resto do mundo” (FUSER E BIANCHI, 

2006, 26). “Ao levantar velas e cruzar o oceano, eles interpretaram a viagem como 

uma fuga do caos e da corrupção do velho mundo e uma tentativa de estabelecer a 

verdadeira ordem (a novus ordo seclorum, nova ordem dos tempos) em um Novo 

Mundo” (FONSECA, 2007, 157). 

Assim, desde cedo a visão dos puritanos acerca da América fora modelizada 

pelos mesmos paradigmas oriundos do “código-texto” já ecoados nos textos de Fiore 

e de Colombo, especialmente nas colônias puritanas do norte32. Eles viam a mão 

divina em cumprimento de um plano celestial em todas as venturas de sua 

sobrevivência no novo mundo. 

Essa consciência de que a mão divina estava à frente do projeto de um novo 

mundo a ser erguido no continente virgem atribuía uma dimensão mitológica à visão 

dos colonos acerca de suas próprias experiências na travessia do Atlântico e nas 

colônias. Tudo era visto a partir da lógica de um povo eleito para uma missão 

universal. Acidentes, salvamento, pragas sobre os índios, entre outros, eram sinais 

sobrenaturais da mão divina. 

Em 1610, o Conselho da Virginia publicou um panfleto em que se relatava, 

com riqueza de detalhes, as experiências dos colonos de Jamestown. O texto dava 

                                                                                                                                                                                              
„O reino de Deus não vem com um gesto ou um brilho exterior; aprendei, o reino de Deus 
está dentro de vós‟. ... O reino já „começou‟ em nós. ... Em uma pregação de 1538 Lutero 
volta a esse tema, assegurando aos verdadeiros crentes que a Jerusalém celeste e os anjos 
do paraíso não constituem para eles um futuro, mas um presente” (DELUMEAU, 2000, 406-
407). Teólogos como Paul Tillich passaram a pregar que “ser cristão não é se evadir na 
esperança do reino de Deus, mas trabalhar em transformar o mundo presente” (2000, 482). 

32 A corrente puritana se concentrou nas colônias da Nova Inglaterra, que abrigava 
New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island e apresentava já no século 18 
uma economia complexa com pesca, comércio e indústria nascente, além de agricultura e 
pecuária. A religião governava a vida privada, familiar e pública. No entanto, para eles, a 
atividade econômica, a busca do lucro, não faria mal à vida do espírito. Ali, fundaram-se os 
primeiros colégios, embriões das futuras universidades do leste. Harvard é de 1636 
(RÉMOND, 1989, 6). As colônias do sul, porém, tinham forte influência da coroa britânica e do 
modo de vida aristocrático. Compunham esse grupo Maryland, assim batizada em 
homenagem Virgem Maria pelos católicos de Baltimore; Virgínia, nome dado por Walter 
Releigh, em homenagem à rainha Elizabeth I, “a virgem”; as Carolinas do Norte e do Sul; e a 
Geórgia, em honra a George I. No sul havia mão-de-obra escrava de negros importados da 
África. O grupo do norte historicamente teve mais influência sobre a nação, vindo a 
subverter muitos costumes e valores sulistas (1989, 8). 
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grande destaque ao que se apresentava como a “prova irrefutável do beneplácito de 

Deus à iniciativa” da colonização puritana. No ano anterior, uma expedição chefiada 

por Thomas Gates, enviada em auxílio à colônia, naufragara à vista do continente. A 

despeito do desastre, de grandes proporções para a época, que para alguns teria 

inspirado a peça A Tempestade, de William Shakespeare, todos os tripulantes 

sobreviveram, os quais se juntaram aos maltratados colonos para finalmente serem 

salvos da fome e dos índios por uma nova expedição. “O tema da sobrevivência dos 

primeiros colonos repetiu-se em inúmeros textos da época” como resultado de um 

salvamento divino (FONSECA, 2007, 158).  

O pregador Alexander Whitaker escreveu: “Se considerarmos o quase 

milagroso início, e a sobrevida dessa empreitada, devemos aceitar que Deus agiu ao 

abrir-nos esta passagem e ao guiar-nos neste trabalho” (HENRY, 1979, 26). Para os 

colonos, portanto, os episódios do naufrágio e da sobrevivência da tripulação de 

Thomas Gates bem como o da própria colônia de Jamestown, que resistiu ao frio, à 

fome e aos índios, eram “sinais claros da providência divina, provas irrefutáveis de 

que Deus, que protegera a colônia em seus primeiros dias, guardava para aquele 

Novo Mundo um futuro especial” (FONSECA, 2007, 158-159). 

O primeiro presidente da Massachusetts Bay Company, fundada em 1628, 

John Winthrop33 interpretou, imediatamente depois, como “um sinal celestial”, o fato 

de índios da Nova Inglaterra, estacionados perto das suas instalações, “terem sido 

arrasados por uma epidemia de varíola, que desocupou uma extensão de 330 

milhas em redor. Ali se começaria a construir a utopia teologal da Cidade sobre a 

Colina” (VERDÚ, 1996, 22). 

 

2.2.2   A cidade sobre a colina 

 

Tanto durante a viagem quanto nas primeiras décadas dos puritanos na 

América, o sermão fora uma atividade predominante. Na viagem de mais de três 

                                                             
33 Robert M. CRUNDEN (1994, 22-23) diz que John Winthrop foi a figura mais 

importante a realizar a transição para a América. Nascido entre fidalgos em 1588, foi 
educado em Cambrigde, casou dentro de sua própria classe, e realizou estudos 
advocatícios. “Winthrop teve uma educação religiosa intensa e desejava, profundamente, 
reformar o mundo de acordo com os princípios puritanos”. “Winthrop era ditador, mantendo 
um rígido controle social sobre as condutas aleatórias e punindo ou expulsando aqueles que 
eram dados à desobediência, frivolidade e heresia”. Aos 40 anos, tinha tido três mulheres, 
que lhe deram oito filhos (CRUNDEN, 1994, 23-24). 
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meses do grupo liderado por John Winthrop, entre as várias maneiras de passar o 

tempo, de cimentar a comunidade34 e de agradar a Deus, talvez a mais popular 

tenha sido o sermão. O chefe dessa comunidade, quando pregava a seus 

companheiros, insistia no que seria a história da América: “Nós percebemos que o 

Deus de Israel está entre nós, e dez de nós poderão resistir a mil de nossos 

inimigos. O Senhor fará de nosso nome exemplo de glória e motivo de elogio”. Pois 

“nós passaremos a ser como uma cidade no alto de uma colina; os olhos de todos 

estarão voltados para nós” (HENRY, 1979, 25). Nessa fala, Winthrop comparava a 

experiência dos puritanos com a do povo de Israel, que segundo as narrativas 

bíblicas, possuiria a terra de Canaã pela mão divina, podendo dez deles vencer mais 

de mil dos inimigos (cf. Josué 1:2-5, entre outros). 

Daniel BOORSTIN (1997, 16) diz que entre os pregadores puritanos, a analogia 

era um expediente costumeiro. Viam-se a si mesmos como “o farol” para guiar a 

“humanidade perdida”. Ele se refere várias vezes ao projeto dos puritanos em 

termos de se construir “o Sião” na América, como chamavam a sua “colina” (1997, 

15). O reverendo Peter Bulkeley (1583-1659), um ancestral do presidente George W. 

Bush (cf. ROBERTS, 1995), reiterando a crença de Winthrop, escreveu: “Somos uma 

cidade sobre a colina, à vista de todos. Os olhos do mundo estão voltados para nós” 

(BULKELEY, 1968, 123). 

O ex-presidente norte-americano Ronald Reagan (1981-1989), citou várias 

vezes John Winthrop e a cidade sobre a colina. Em 1990, em seu discurso de 

despedida, ele se referiu ao colonizador puritano: 

Há poucos dias, olhando pela janela, eu pensei numa “brilhante cidade sobre uma 
colina” – a frase de John Winthrop, que descreveu a América que ele imaginava. ... 
Ele foi um dos primeiros peregrinos, um dos primeiros homens livres. ... Eu falei da 
“brilhante cidade sobre uma colina” durante toda a minha vida política. ... Esta cidade 
está no alto, orgulhosa, construída sobre rochas mais fortes que o oceano ou as 
rajadas de vento. ... E se a cidade tivesse muro, o muro teria portões e os portões 
estariam abertos para qualquer pessoa com vontade e coração para chegar aqui. ... 
Nós fizemos a diferença. Nós fizemos a cidade mais forte, nós fizemos a cidade mais 
livre e a deixamos em boas mãos (JUNQUEIRA, 2001, 32-33). 

 

                                                             
34 O pregador Francis Higginson dizia: “O nosso maior conforto ... é termos aqui entre 

nós a verdadeira religião e os sagrados mandamentos de Deus Todo-Poderoso ... deste 
modo não duvidamos de que Deus está conosco” (BOORSTIN, 1997, 17). Na Nova Inglaterra 
o sermão era mais do que uma forma literária. Havia dois sermões aos sábados, 
considerado o “Dia do Senhor”. Os dez mandamentos se encontravam no primeiro plano. 
Eles buscavam respostas aos seus problemas e encorajamento nos livros bíblicos do 
Êxodo, dos Reis ou na Epístola de Romanos, principalmente (1997, 29). 
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A imagem da cidade no alto da colina é uma imagem bíblica atribuída ao 

antigo povo de Israel, como nação escolhida. O livro de Isaías, no capítulo 60, 

versos 1-3, diz: “Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor 

nasce sobre ti. Porque as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos; mas sobre 

ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações 

encaminharão para a tua luz”. Jesus empregou a mesma ilustração em seus 

sermões, quando disse: “Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma 

cidade construída sobre a colina” (Evangelho de Mateus 5:24).  

 “Sião” é o nome do monte tomado como metáfora do povo de Israel na 

Bíblia, e também outro nome para Jerusalém. O primeiro livro bíblico das Crônicas 

diz que o rei Davi tomou dos jebuseus a cidade de “Jerusalém”, também chamada 

de “Jebus” e depois de “cidade de Davi”. “Davi tomou a fortaleza de Sião; esta é a 

cidade de Davi” (1Crônicas 11:4-5). Da mesma forma, nos Salmos a cidade de 

Jerusalém é chamada de “Sião” (Salmos 20:2, 48:12 e 69:35). No Apocalipse, se diz 

que no tempo escatológico, os que forem salvos estarão com o Cristo “sobre o 

monte Sião” (Apocalipse 14:1). No final do livro é dito que a “nova Jerusalém” é o 

“tabernáculo de Deus com os homens”, isto é, o lugar da morada conjunta de Jesus 

Cristo e de seus salvos (ver Apocalipse 21:1-3). Jerusalém é a cidade colocada no 

“centro do mundo”. 

Mais tarde, ecoando as crenças de Colombo, o primeiro presidente norte-

americano George Washington veio a afirmar: “Os Estados Unidos são a Nova 

Jerusalém destinados pela Providência a ser um lugar em que o homem alcance seu 

pleno desenvolvimento, de onde a ciência, a liberdade, a felicidade e a glória devem 

propagar-se de forma pacífica” (MILÀ, 2004, 8). Um famoso poema, escritos pelos 

jovens Phillip Freneau e Hugh Henry Brackenridge, em 1771,  numa referência direta 

aos pais peregrinos, chamava o nascente país de “Nova Jerusalém” e também de 

“Nova Canaã”. “E quando uma sucessão de anos houver passado.../ Uma Nova 

Jerusalém mandada do céu/ Adornará nossa feliz terra /... Uma Canaã aqui, /Outra 

Canaã superará a antiga” (Apud JUNQUEIRA, 2001, 34). 

Os sermões dos puritanos nomeiam o lugar de sua habitação em termos de 

uma refundação do mundo. A cidade que edificam estará numa “colina”, visível para 

todo o mundo, isto é, no “centro do mundo”. Sua civilização será “um farol”, símbolo 

de uma “nova terra”. Aqui não só o Apocalipse e o Gênesis são textos 

modelizadores, mas também o Êxodo e os Salmos. 
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Assim, as experiências dos colonos puritanos são modelizadas pelas 

narrativas míticas, atribuindo à colonização um sentido sobre-humano, como uma 

narrativa de feitos divinos. 

 

2.2.3   Narrativas do novo Israel 

 

Daniel BOORSTIN (1997, 29) diz que a realidade básica da vida dos puritanos 

era a analogia com os filhos de Israel. Eles “imaginavam que, tendo ido para terras 

inóspitas, reviviam a história do Êxodo e não se limitavam a obedecer a um 

comando explícito para que fossem para terras inóspitas”. Os puritanos estavam 

interessados nas “semelhanças entre pares de situações: a situação descrita numa 

história bíblica e aquela em que se encontravam”. 

Os sermões puritanos repetiam com freqüência as afirmativas bíblicas, 

traduzidas pelo reformador inglês William Tyndale: assim como os hebreus no Egito, 

eles foram perseguidos na Inglaterra; como os hebreus atravessaram o deserto do 

Sinai, eles atravessaram o longo e tenebroso Atlântico; como os hebreus, eles 

receberam a indicação e a herança divina da nova terra. Como Deus dera força para 

expulsar os antigos habitantes de Canaã, os puritanos criam ter recebido direito e 

força divinos para exterminar os índios de sua Canaã. 

Em 1799, Abiel Abbot, pastor da Primeira Igreja em Haverhill, Massachusetts, 

declarava que “o povo dos Estados Unidos tem mais proximidade e paralelo com o 

antigo Israel do que qualquer outra nação sobre o globo” (KOHN, 1961, 665). O 

escritor americano Herman MELVILLE (1950, 114), autor do clássico Moby Dick, em 

1850, escreveu: “Nós, americanos, somos o povo peculiar e escolhido – o Israel dos 

novos tempos; nós carregamos a arca das liberdades do mundo”. 

Na comparação com o Israel bíblico, feita pelos puritanos, ecoa a narrativa do 

pacto de Deus com Abraão. Nesse pacto, Abraão é chamado por Deus para sair de 

Ur dos Caldeus e ir a Canaã, a chamada “terra prometida”. O texto bíblico narra: 

 
Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai 
para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te 
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! Abençoarei os que te abençoarem e 
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra 

(Gênesis 12:1-3, grifo do autor). 
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Segundo a narrativa bíblica, depois de cerca de 400 anos de servidão no 

Egito, Moisés livrou os israelitas para atravessarem o deserto do Sinai em direção a 

Canaã, a terra que “mana leite e mel” (Números 13:27), um paraíso, um Éden 

restaurado, dado por herança aos israelitas, recém-libertados. Ao longo do livro de 

Deuteronômio, várias vezes se repete “a terra que passas a possuir”, “a terra dada a 

teus pais por herança”. Em Deuteronômio 11:22-25, se assegura que, se o povo de 

Israel for fiel a Deus e ao pacto, guardando sua lei, 

 
o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais 
poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, 
desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém 
vos poderá resistir; o Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o 
vosso terror e o vosso temor (ênfase do autor). 

 

Na narrativa bíblica, estas palavras, pronunciadas como um pacto entre Deus 

e Abraão, e depois entre Deus e Israel, estabelecem que a eleição implicava: (1) que 

o povo de Israel era superior espiritual e moralmente em relação ao mundo, (2) que 

todas as nações teriam sua chance de bênçãos somente pelas mãos de Israel, (3) 

que todos os que estivessem contra Israel estariam contra Deus e seriam 

amaldiçoados, e (4) que Israel tinha a posse da terra prometida e a missão/direito de 

trabalhar pela transformação das outras nações. 

Ao citar as Escrituras para embasar a crença da eleição divina, as narrativas 

das experiências e os sermões dos colonizadores puritanos apresentam-se como 

textos da cultura, encadeados pelos paradigmas oriundos do “código-texto”, as 

Escrituras bíblicas. 

A crença dos puritanos de que Deus os havia chamado para uma missão de 

natureza universal remonta ao início da Reforma na Inglaterra, no contexto da 

criação da Igreja Anglicana, no início do século 16. Com o refortalecimento do 

catolicismo, os protestantes puritanos remanescentes foram pressionados pela 

coroa britânica para que retornassem ao catolicismo. No entanto, eles se 

fortaleceram durante os reinados de Maria Tudor (a “sanguinária”), em meados do 

século 16, de Elizabeth e do rei Tiago, início do século 17, a despeito da 

perseguição que sofriam, lendo o Novo Testamento e o Pentateuco, traduzidos pelo 

reformador William Tyndale. Nesses textos eles liam a narrativa de que Deus 

sempre tem uma “nação eleita”. E eles deveriam ser, por seu compromisso religioso, 

essa nação daí para frente, em substituição à Inglaterra, que alimentava a crença 
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nacional da eleição divina. Segundo o historiador americano Richard T. HUGHES 

(2003, 21), durante a tradução de Deuteronômio, Tyndale ficou especialmente 

impressionado com o tema do pacto. “Ali ele encontrou o relato de que Deus fez um 

pacto com seu povo escolhido”. As traduções bíblicas de Tyndale, especialmente 

suas notas de rodapé sobre as bênçãos e maldições do pacto, caso fosse quebrado, 

“plantaram no subconsciente da Inglaterra a idéia do pacto nacional” (PARDUE, 

2007). A linguagem de Tyndale deixava subentendido que Deus tinha escolhido a 

Inglaterra como ao antigo Israel, mas que “os ingleses estavam quebrando esse 

pacto”. Para HUGHES (2003, 23), a visão de Tyndale acerca do pacto criou um 

terreno fértil em que “a noção de eleição germinaria lentamente até desabrochar 

plenamente nos Estados Unidos”35. 

No “novo mundo”, a adesão dos puritanos à Bíblia e a suas normas 

possibilitou que desenvolvessem cedo a concepção da pena de morte. Boorstin 

afirma que da lista de crimes capitais na Nova Inglaterra em 1648 constavam a 

idolatria, a blasfêmia, o roubo de homem (normas extraídas do livro bíblico de Êxodo 

21:16), o adultério com mulher casada, o perjúrio com intenção de garantir a morte 

de outrem, a maldição a um pai proferida por uma criança com mais de 16 anos de 

idade (cf. Êxodo 21:17), a ofensa de ser um filho rebelde (cf.  Deuteronômio 

21:10,21), roubo por arrombamento e roubo na estrada. “Trata-se de casos óbvios 

em que as leis das Escrituras suplantaram as leis da Inglaterra” (BOORSTIN, 1997, 

37). Comparados com os americanos dos séculos 18 e 19, os puritanos tinham uma 

mentalidade teológica. “As doutrinas da queda do homem, do pecado, da salvação, 

da predestinação, da eleição e da conversão eram seu alimento e a sua bebida” 

(BOORSTIN, 1997, 17). 

Os puritanos buscavam não uma reforma da igreja, como na Europa, mas da 

sociedade no mundo, considerando o nascimento dos EUA como símbolo do final 

dos tempos e começo de um “novo céu e uma nova terra” (GALINDO, 1995, 145). 

Esse impulso messiânico desde os primórdios modelizou a consciência e a cultura 

                                                             
35 Richard HUGHES, em Myths American Lives By (2003), argumenta que o mito da 

“Nação Inocente” impediu que muitos americanos compreendessem e mesmo que 
discutissem as complexas motivações dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. 
O autor identifica cinco mitos-chave canonizados como verdades absolutas que influenciam 
os americanos: o mito da Nação Eleita, Nação da Natureza, Nação Cristã, Nação do Milênio 
e Nação Inocente. 
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norte-americana36, criando um modelo de realidade, baseado no “novo”, como 

restauração do mundo original criado por Deus segundo a narrativa do Gênesis. O 

povo americano, do mesmo modo que os israelitas, passou a considerar-se o 

mediador, o vínculo entre Deus e os homens. Crentes de que eram fiéis a Deus, “em 

contraste com os europeus, entregues ao vício e à decadência”, os puritanos se 

sentiam comissionados a exercer um papel restaurador (BANDEIRA, 2006, 27-28). 

Charlie PARDUE (2007) diz que “embora os puritanos quisessem remover da fé 

qualquer coisa católica e retornar para uma igreja bíblica, eles não abandonaram o 

modelo de uma igreja estatal”. Assim, a crença entre eles não era assunto de foro 

íntimo, mas do estado. Foi dessa forma que a sociedade levou a religião para o 

espaço público, ou que o espaço público foi modelizado pela mitologia. 

 

2.2.4   Os mitos no espaço público 

 

Desde a fundação dos Estados Unidos da América, as narrativas mitológicas 

têm estado presentes no espaço público, constituindo uma religião civil, num 

processo de modelização que atribui ao estado norte-americano uma natureza 

religiosa, e à religião uma dimensão política. 

Francis A. SCHAFFER (1981, 33), um autor evangélico popular, diz: “Estes 

homens [pais fundadores] sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que estavam 

edificados sobre o Supremo Ser que é o Criador, a realidade final”; e eles também 

“sabiam que sem esse fundamento tudo na Declaração de Independência e tudo 

que se seguiria poderia ser transformado num absurdo inalterável. Eles foram 

homens brilhantes que sabiam exatamente o que os envolvia”. O escritor evangélico 

Rus WALTON (1975), em One Nation Under God, chega a afirmar confiantemente que 

a “Constituição dos Estados Unidos foi divinamente inspirada”. George OTIS (1972, 

53), um homem de negócios, dá eco ao mesmo tema: “A mão de Deus estava nas 

fundações dessa nação e a força de Cristo esteve com os construtores da América”. 

Dale Evans ROGERS afirma que “a América estava na mente de Deus antes de 

tornar-se uma realidade” e que a nação era “parte de seus [divinos] propósitos para 

                                                             
36 Cruden afirma que os valores religiosos puritanos dominaram a maior parte da arte 

americana durante gerações. “A „arte‟ para um puritano estava na simples expressão de 
uma idéia moralista. ... A beleza de uma obra de arte nada tinha a ver com o estilo, o tom, a 
cor, ou impressões sentidas. A beleza estava na moral ou na mensagem da obra” 
(CRUNDEN, 1994, 20). 
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o gênero humano” (1975, 19-20). O escritor e evangelista Tim LAHAYE (1980, 35), 

um dos líderes da “American Coalition for Traditional Values”, escreve: “Sem a 

América, nosso mundo contemporâneo teria perdido completamente a batalha pela 

mente e, sem dúvida, pela vida numa era totalitarista e humanista”. 

Alexis de TOCQUEVILLE (2005) diz que desde os primeiros passos até a 

colonização do continente americano criou-se entre política e religião uma íntima 

relação, que nunca foi desfeita. O conceito de Deus nessa religião civil37 é mais 

próximo do Antigo Testamento do que do revelado por Jesus Cristo no Novo 

Testamento. “Trata-se de um Deus que deve garantir a ordem, as leis, o direito, mas 

a sua lei não é o amor nem sua obra é a redenção” (GALINDO, 1995, 318). 

A religião civil ecoa nas palavras de Benjamin Franklin, embora ele não tenha 

chamado isso de religião civil: “Eu nunca duvidei da existência de Deus; de que ele 

fez o mundo e o governa por sua Providência; de que o mais aceitável serviço para 

Deus é fazer o bem aos homens; de que nossas almas são imortais; e de que o 

crime deve ser punido e a virtude, recompensada aqui ou no porvir” (BELLAH, 1967). 

Robert BELLAH (1988, 98), que desenvolveu o conceito de religião civil na América, 

evidenciando o efeito modelizador dos mitos sobre estado, diz que os norte-

americanos consideram ser uma “obrigação, tanto individual como coletiva” 

promover a “vontade de Deus sobre a Terra”. “Esse foi o ideal que motivou os que 

fundaram os EUA, e que vem motivando sucessivas gerações desde então”. Charles 

PARDUE (2008) entende que a religião civil que os fundadores [americanos] 

estabeleceram era em essência um “reflexo de seus próprios ideais iluministas”. 

Robert Bellah, em seu artigo “Civil Religion in América”, concebe a religião civil como 

“uma subordinação da nação a princípios éticos transcendentes, acima da 

possibilidade de julgamento”. Bellah diz que, dada a presença dessa religião civil, 

para além da Constituição, as obrigações dos presidentes se estendem não só ao 

povo, mas a Deus. “Na teoria política americana, a soberania permanece, 

naturalmente, com o povo, mas implicitamente e, freqüentemente, explicitamente a 

                                                             
37 O conceito de religião civil foi originalmente proposto por Jean-Jacques ROUSSEAU 

(1999, 41), em Do Contrato Social, publicado orginalmente em 1762. O filósofo francês tinha 
uma visão funcionalista da religião no sentido de esta sacralizar o dever e a lei, essenciais 
para a sociedade. Segundo ele, os dogmas de uma religião civil devem ser poucos e 
simples, diretos: “A existência de Divindade poderosa, inteligente, benfazeja, previdente e 
provedora; a vida futura; a felicidade dos justos; o castigo dos maus; a santidade do contrato 
social e das leis”, os dogmas positivos. “Quanto aos dogmas negativos, limito-os a um só: a 
intolerância”. 
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soberania final é atribuída a Deus”. Este é o significado do mote “In God we trust” 

(“em Deus nós confiamos”), bem como da inclusão da frase “Under God” (sob Deus, 

ou sob as ordens de Deus) na bandeira. 

A presença dos mitos no espaço público é evidente desde a Declaração de 

Independência, na qual há quatro referências a Deus (BELLAH, 1967). George 

Washington também repete a mesma noção em seu discurso inaugural, em 30 de 

abril de 1789, como o primeiro presidente americano: “Seria muito impróprio omitir 

neste primeiro ato oficial minha fervente súplica ao Todo-Poderoso Ser que mantém 

o universo, que preside o conselho das nações.” As falas e os atos dos pais 

fundadores, especialmente os presidentes, evidenciam o espaço da religião no 

estado, e mostram um espaço público modelizado pelos mitos e valores religiosos38. 

Gunnar MYRDAL (1996, 37) considera os ideais religiosos coletivos como 

“cimento na estrutura desta grande e peculiar nação”. Samuel HUNTINGTON (2004, 

67-68) chama a atenção para três fatores desse credo coletivo norte-americano: ele 

permaneceu notavelmente estável ao longo do tempo; com o passar dos anos, 

recebeu crescente apoio da população; e que tem suas origens em movimentos 

protestantes dissidentes. Para Samuel HUNTINGTON (2004, 68), a presença da 

religião no espaço público, permite aos norte-americanos associar secularismo 

político e religiosidade social, juntar Deus e pátria, de maneira a “conferir santidade 

religiosa ao patriotismo e legitimidade nacionalista às crenças religiosas” 39. 

                                                             
38 Vicente Verdú diz que nenhuma nação tem maior percentagem de prática religiosa 

do que os Estados Unidos, nem país com mais igrejas por habitante. “Uma sondagem da 
revista Time em dezembro de 1993 confirmava que 69% dos norte-americanos acreditavam 
na existência dos anjos, e 32% afirmavam ter pessoalmente sentido num dado momento da 
sua vida a presença de uma ou mais destas criaturas” (VERDÚ, 1996, 22). Quando se viu 
acossado por problemas políticos pessoais decorrentes de sua relação amorosa com 
Mônica Lewinski, o ex-presidente Bill Clinton declarou aos jornalistas, em fevereiro de 1995, 
que conservava a energia para enfrentar os problemas devido à ajuda recebida através da 
leitura dos 150 hinos do Livro dos Salmos, do rei Davi. “O que num presidente europeu seria 
considerado bizarro, nos Estados Unidos contribuía para consolidar a sua imagem” (1996, 
21). 

39 Para Robert WUTHNOW, no entanto, há duas religiões civis na América. Aquela que 
mantém uma visão conservadora, “baseada na arrogância e no falso senso de 
superioridade”. E outra, “baseada nos princípios éticos e bíblicos”, mantida por pessoas que 
têm uma visão liberal desse mesmo fenômeno. Eles não declaram explicitamente adesão à 
visão dos pais fundadores, segundo a qual a América é a nação eleita de Deus. Para eles, 
“a América tem um papel vital a desempenhar nos negócios do mundo não por que seja a 
casa de um povo escolhido, mas por que tem vastos recursos e, como parte das nações 
mundiais, ela tem responsabilidade em ajudar a aliviar os problemas do mundo”. Para 
Wuthnow, as duas visões acerca da América tem sido objeto de discórdia e polarização, 
mais do que de consenso e compreensão mútua (2008). 
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Carlos da FONSECA (2007, 156) diz que o slogan “O país com uma missão”, 

de uso freqüente em discursos políticos, tem suas origens mais remotas em mitos 

protestantes como os da “providência divina” (divine providence), da “cidade na 

colina” (city upon a hill), do “povo escolhido” (chosen people) e da “missão na 

natureza selvagem” (errant into the wilderness), os quais integram a narrativa 

simbólica dos primeiros colonos puritanos da Nova Inglaterra. 

 

2.2.5   Narrativas da refundação do mundo 

 

Os primeiros colonos da Nova Inglaterra assinaram diversos pactos e 

documentos para a condução da vida social nas colônias, nos quais se reflete uma 

consciência de refundação do mundo ao modelo da mitologia. O mais importante 

deles foi o Pacto de Mayflower, assinado no camarote do navio em 21 de novembro 

de 1620, “um pacto de natureza social fundado nos tratados da igreja separatista”. 

Segundo os 41 signatários, sua viagem ao novo mundo era um “empreendimento 

feito para a glória de Deus e incremento da fé cristã”, e no pacto, todos se 

comprometeram a estipular, constituir e fixar “leis justas e imparciais” (MORRIS, 1964, 

12). O documento começa com a frase “Em nome de Deus, Amém”. 

Em 1641, a Assembléia Geral de Massachusetts adotou um conjunto de 

direitos, um código de conduta, chamado de “Conjunto de Direitos da Baía de 

Massachusetts”, cujo código criminal fora baseado no Pentateuco bíblico (MORRIS, 

1964, 16). O código, avançado para a época, previa direitos de homens, mulheres, 

crianças, servos, estrangeiros e mesmo de animais. O texto reza que 

o livre exercício de direitos, imunidades e privilégios tais como humanidade, 
civilidade e cristandade exigidos como é devido a cada homem em sua exata medida 
e proporção sem impedimentos e infrações, tem sido e deverá ser sempre causa da 
estabilidade e da tranqüilidade de igrejas e comunidades (MORRIS, 1964, 16-17). 

 

O código previa que “nenhum costume ou prescrição poderá jamais 

prevalecer entre nós, caso seja provado tratar-se de algo pecaminoso aos olhos de 

Deus” (1964, 20). Garantia ainda que a escravidão não seria tolerada, pois todos 

teriam direitos iguais segundo “a lei de Deus estabelecida em Israel” (MORRIS, 1964, 

22). 

Representantes de Massachusetts, Plymounth, Connecticut e New Haven, 

reunidos em Boston, estabeleceram uma confederação. “As Colônias Unidas da 

Nova Inglaterra [firmada em 1684] representou a primeira união das colônias 
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inglesas na América” (MORRIS, 1964, 23). Movimentos vinham sendo feitos para 

essa união desde os anos 1630. Em 29 de maio de 1643, eles afirmavam: “Nós 

viemos para estas regiões da América, com um único e mesmo fim e objetivo, isto é, 

para incentivar o Domínio de Nosso Jesus Cristo, e para usufruir os direitos contidos 

no Evangelho” (1964, 23). 

Os três textos são modelizados pela mitologia da “fundação” de um mundo 

novo, cujos principais valores são justiça, liberdade e a crença de uma eleição 

divina. A ação dos fundadores é narrada com os termos da narrativa bíblica da 

criação. Está se iniciando o mundo outra vez, como diz Mircea Eliade40. Também 

evidencia que as leis bíblicas foram a base para a noção de justiça e direitos. O 

texto bíblico funciona não só como modelizador, mas como paradigma. As leis e os 

costumes precisavam ser abalizados pela Bíblia. 

Em vista dos muitos valores, derivados da religião calvinista, que se 

desembocariam numa democracia de fato, Jared Eliot afirma que “pode dizer-se 

que, de certo modo, [os puritanos] começaram o mundo de novo” (Apud BOORSTIN, 

1997, 1). Daniel BOORSTIN (1997, 10) considera que o primeiro século dos puritanos 

na América já havia possibilitado o nascimento de “uma nova civilização”. “Nascia 

uma nova civilização não tanto a partir dos planos e intenções, mas antes da 

perturbação que o Novo Mundo causou nos costumes do Velho Mundo” (1997, 13). 

Esse mito da “fundação” de uma nova civilização modeliza o processo de 

nominação, que segundo Mircea Eliade é característico de uma cultura mítica que 

pretende refundar o tempo. O espírito de renovação e de restauração, o impulso 

messiânico, permeia a fundação dos Estados Unidos e se manifesta nos nomes, 

textualmente derivados da memória do texto do Apocalipse sobre o “novo céu e 

nova terra”: Nova Inglaterra (1579), Nova Iorque (1625), Nova Hampshire (1638), 

Nova Escócia (1713), Nova Orleans (1718), Nova Jersey (1776); e, em 1793, “Nova 

Ordem Mundial”, inscrita no grande selo dos Estados Unidos, colocado na cédula de 

1 (um) dólar, desde 1935 por ordem de Franklin D. Roosevelt (OVASON, 2004, 13). 

Como na mente dos fundadores tratava-se de refundar o mundo, o nome dos 

lugares precisava dar conta dessa nova realidade. É a passagem dum estado da 

                                                             
40 Para Mircea ELIADE (2000, 120-121), as crenças messiânicas numa regeneração 

final do mundo, a exemplo do messianismo norte-americano, revelam uma atitude “anti-
histórica” (2000, 125). Para o messianismo, o futuro vai regenerar o tempo, ou seja, 
restituirá sua “pureza e integridade original”. Na perspectiva messiânica, “quando vier o 
Messias, o mundo será definitivamente salvo e a história deixará de existir”. 
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cultura para outro, de uma sociedade para outra, marcada não só pela nominação, 

mas, sobretudo, pela renominação, “Nova Inglaterra”, etc. 

LOTMAN e USPENSKIJ (1978, 134) explicam que, no mundo mitológico, se 

verifica um tipo de semiose bastante específica, que se dá através do “processo de 

nominação”. Para eles, o significado de um nome próprio, em sua máxima 

abstração, se reduz a um mito (1978, 135). No plano tipológico, da relação entre 

mito e literatura, a cada nova situação corresponde um novo nome41. Do ponto de 

vista mitológico a passagem dum estado da cultura para outro, de uma sociedade 

para outra, é representada pela fórmula “e viu um novo céu e uma nova terra” (cf. 

Apocalipse 21:1). Essa passagem é, então, entendida como um ato de “substituição 

de todos os nomes próprios” (1978, 145). A fórmula do “novo céu” e “nova terra” é 

comum aos textos do messianismo norte-americano, que pretende uma refundação 

do mundo. 

As narrativas da colonização puritana refletidas como textos da cultura são 

modelizadas pelas narrativas bíblicas do “novo céu e da nova terra”, de um “nação 

eleita”, “um novo Israel”, chamado por Deus para uma “refundação” do mundo e 

cumprimento final dos propósitos divinos. 

 

2.3   A independência norte-americana e o mito da nova ordem 

 

Certos textos do período da fundação da República norte-americana 

apresentam-se como textos da cultura, atravessados por narrativas arcaicas e 

elementos mitológicos. Os elementos mitológicos encadeadores desses textos, bem 

como dos diários de Colombo e dos sermões puritanos, indicam, na progressão da 

leitura, as regras de interpretação para dos textos constituintes do messianismo 

                                                             
41 Uma exemplificação dessa mudança da cultura pode ser vista nos eventos da era 

de Pedro o Grande, na Rússia. Seus contemporâneos viam-no a partir de uma consciência 
mitológica, e exerciam uma “fé profunda numa densa e total regeneração do país, convicção 
esta que os leva a atribuir um papel mágico a Pedro, demiurgo dum mundo novo”. Na 
expressão de Kantemir, Pedro o Grande tinha transformado o povo russo num “povo novo”. 
No seu leito de morte Augusto, o Imperador Romano, declarou: “Herdei uma Roma de 
pedra; entrego uma Roma de mármore!” Kantemir diz: “Seria vaidade e não um elogio 
atribuir tais palavras ao nosso Glorioso Monarca, pois a verdade é que herdou uma Rússia 
de madeira e dela fez uma de ouro” (Apud LOTMAN e USPENSKIJ, 1978, 145). Esta criação 
duma Rússia “nova”, “áurea”, era entendida como uma redenominação geral, como uma 
mudança radical e completa dos nomes; uma mudança da denominação do Estado, uma 
mudança da capital ... uma total denominação do mundo como tal” (1978, 145). 
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norte-americano como um sistema da cultura. Os textos do período da fundação da 

República são importantes para esta pesquisa pelo fato de que é no século 18 que o 

projeto de uma nação fundada no princípio da liberdade se realiza. 

O período da colonização puritana foi de grande relevância para esta 

pesquisa pela natureza das narrativas mitológicas que encadeiam seus textos, 

especialmente aquelas nas quais se evidencia a presença de narrativas religiosas, 

como o Apocalipse de João e as narrativas do Êxodo bíblico. Essas narrativas de 

atribuem à fundação da nação o status de um acontecimento universal que, para 

citar Mircea Eliade, busca uma ruptura com a história. O processo de nomeação dos 

lugares e das cidades puritanas e a repetição de certos mitos e valores deixa claro 

que a nação emergente é uma cultura de orientação mitológica. No entanto, no 

período da colonização, uma nação livre com um papel messiânico é apenas um 

sonho. A realidade desse sonho se dá no século 18, com a Independência e a 

fundação da República. Os textos considerados a seguir são discursos 

presidenciais, a Declaração de Independência, o selo dos Estados Unidos e 

aspectos zodiacais da cidade de Washington. 

Em que medida nestes textos se repercutem os mitos comuns modelizadores 

dos textos da colonização? Que tipo de modelização exercem os textos anteriores e 

o próprio “código-texto” nesses textos do período da fundação da República? 

O historiador americano Daniel BOORSTIN (1997, 18) acredita que, “no século 

18, o puritanismo estava praticamente morto” na América, certamente por causa da 

influência do unitarismo42, do deísmo43 e da maçonaria. Homens importantes entre 

os pais fundadores da República eram maçons. A crença no relato bíblico da Queda, 

num Deus pessoal que intervém na história, e a própria crença no Deus evangélico 

intercessor Jesus Cristo não permeava o recém-surgido núcleo político da nação. 

Até o século 18, os intelectuais norte-americanos eram em sua maioria ministros 

puritanos formados em Cambridge, no célebre Emmanuel College. Então, esse 

grupo passou a integrar um número crescente de intelectuais iluministas, que 
                                                             

42 O unitarismo (ou unitarianismo) é uma corrente teológica cristã que afirma a 
unidade absoluta de Deus e, por conseqüência, a natureza não-divina de Jesus, divergindo 
do dogma da Trindade. Os puritanos imigrados para as colônias norte-americanas se 
dividiram em dois grupos, um evangélico conservador, de convicções calvinistas; e outro 
liberal, racionalista e de idéias arminianas e arianas. Deístas como Thomas Jefferson 
manifestaram-se favoráveis ao unitarismo (Wikipédia, enciclopédia virtual). 

43 A doutrina segundo a qual Deus criara o mundo, mas não interfere em seu 
processo histórico. 
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influenciados pelos philosophes iluministas, substituíram o Deus bíblico pessoal e 

íntimo de um povo eleito pelo Deus “relojoeiro” do mundo, que se manifesta ao 

homem apenas no espetáculo de um universo perfeito regido por leis físicas. Esse 

Deus Providência e “Causa Primeira”, objeto de uma fé racionalizada (ARMSTRONG, 

2001, 38), teria dotado o homem de razão para reconhecê-lo e para se realizar e 

progredir como criatura livre (TELLES, 2008). O Deus bíblico se substituiu pelo “Deus 

da Natureza”, cuja evocação aparecerá na Declaração de Independência. 

O “Deus da Natureza”, que reflete o unitarismo e o deísmo, é uma espécie de 

demiurgo, criador da Natureza, que ao invés de intervir no destino dos homens e 

lhes atribuir deveres os dota de direitos. Essa divindade favoreceu a aproximação 

entre as culturas cristã protestante dos puritanos e a maçonaria dos unitaristas 

iluministas, e é mencionada em praticamente todo discurso presidencial de posse de 

mandato44. John LOCKE (1963, 26), um dos iluministas que mais influenciaram os 

pais fundadores, mantinha a mesma visão: “Deus que deu o mundo aos homens em 

comum, também lhes deu a razão para que o utilizassem para maior proveito da 

vida e da própria conveniência. Concedeu-se a terra e tudo quanto ela contém ao 

homem para sustento e conforto da existência”. 

Diante desse quadro, a questão para as seções seguintes é: como as 

narrativas mitológicas e os mitos estruturantes do messianismo vão configurar novos 

textos nesse período de uma América deísta e iluminista, além de protestante? 

 

2.3.1   O mito da “nação eleita” nas narrativas da independência 

 

A leitura dos textos e do contexto que os engendra mostra que o espaço 

público na República nascente é legitimado e modelizado pelos elementos religiosos 

                                                             
44 Deus é referido ou mencionado em todos os discursos inaugurais dos presidentes 

norte-americanos, exceto no segundo discurso inaugural de George Washington (presidente 
dos EUA de 1789-1797), que teve apenas dois parágrafos. Em seu primeiro discurso 
inaugural, Washington se refere a Deus como “o ser Todo-Poderoso que governa o 
universo”, “Grande autor de todo bem privado e público”, “Mão invisível” e “Parente benigno 
da raça humana”. John Adams (1797-1801) refere-se a Deus como “Providência”, “Ser 
supremo sobre todos”, “Patrono da ordem”, “Fundador da justiça” e “Protetor”. Thomas 
Jefferson (1801-1809) fala do “Infinito poder que governa os destinos do universo” e “Ser em 
cujas mãos nós estamos”. James Madison (1809-1817) fala do “Todo-Poderoso Ser cujo 
poder regula o destino das nações”. James Monroe (1817-1825) usa “Providência”, “Todo-
Poderoso” e “Todo-Poderoso Deus” (“From Revolution to Reconstrution”, disponível em 6 de 
outubro de 2007, em httP://www.let.rug.nl/~usa/index.htm). 
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e mitológicos provenientes do “código-texto”. Os textos que narram as ações 

heróicas dos pais fundadores são modelizados por certos mitos romanos, mas 

predomina a crença de um povo eleito por Deus. 

Florêncio GALINDO (1995, 318) diz que, para os americanos de então, a 

“Constituição e a Declaração de Independência”, nascidas nesse período, “são como 

os livros sagrados”, e George Washington, “o novo Moisés” escolhido por Deus para 

mostrar o caminho. Artistas e autores que homenagearam George Washington o 

retrataram como o “Moisés americano” ou o “novo Moisés”, o profeta que conduziu o 

povo eleito; ou o “Cincinnatus americano”, general romano considerado modelo de 

virtude. Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton, Madison e Jay figuram 

entre os pais fundadores da República e são considerados parte de um “panteão 

sagrado”, dando nomes a ruas, cidades e crianças norte-americanas45. “Os rostos 

[dos heróis] de tamanho colossal começaram a ser esculpidos em 1925, nas 

montanhas Black Hills, em Dacota do Sul”, terra considerada sagrada pelos índios 

sioux. Os homens que “construíram a nação” foram considerados uma “espécie de 

semideuses”46, como disse o próprio Thomas Jefferson (JUNQUEIRA, 2001, 30, 31). 

O mito de um povo eleito para a transformação do mundo numa sociedade 

livre modeliza a Declaração de Independência. O documento foi votado pelo 

Congresso Continental em 4 de julho de 1776, tendo sido redigido por um comitê 

composto por Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston e Roger Sherman, 

                                                             
45 Para muitos europeus, Benjamin Franklin era “a incorporação de suas fantasias 

utópicas”, um “sábio rústico, um homem de palavra aberta representando a sabedoria 
popular, o homem natural de inventiva científica – ele era uma instituição, não uma pessoa 
de carne e osso”, a prova de que “a liberdade perante o clero trazia virtude e progresso” 
(CRUNDEN, 1994, 56).  Franklin fez trabalhos sobre relâmpagos e eletricidade e experiências 
com luminárias. Immanuel Kant se referiu a ele como “o novo Prometeu, que tinha 
conseguido roubar o fogo dos céus” (1994, 58). 

46
 Allan BLOOM (1987, 34), no entanto, considera que a América já não vê os 

fundadores mais dessa forma. Ele diz que, desde a década de 1980, os americanos já 
estavam acostumados a ver os “pais fundadores acusados de racistas, de assassinos de 
índios, de representantes de interesses de classe”. Ele entendia que o retrato liberal feito 
dos pais fundadores leva os americanos a desprezar o regime democrático americano, e a 
um declínio geral da cultura americana. “Foi esse desvio para o liberalismo que nos 
preparou para o relativismo cultural e para a superioridade dos valores factuais” (1987, 35). 
Para Bloom, o nihilismo é outro fator de enfraquecimento dos ideais americanos. “Woody 
Allen nos ajuda a ficar à vontade com o nihilismo, a americanizá-lo” (1987, 182). Bloom fala 
de uma “popularização da filosofia alemã nos Estados Unidos”, em termos de uma 
expansão do relativismo dos valores. “Não há a menor dúvida de que o relativismo dos 
valores, caso se acredite na sua verdade, é altamente perturbador para o espírito e perigoso 
em termos políticos” (1987, 187). 
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com o título “Declaração Unânime dos Treze Estados Unidos da América”. A tônica 

da declaração é a liberdade civil e a superioridade do povo em relação aos 

governantes, reflexo do princípio calvinista da representatividade e da livre escolha 

dos governantes. Isso é afirmado na primeira sentença do documento: “Quando no 

curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário para um povo dissolver os 

grupos políticos que os têm unido, uns aos outros...” (MORRIS, 1964, 36). O objetivo 

da revolução prevista era “assegurar entre os poderes da Terra, a posição separada 

e igualitária com que as leis da Natureza e a Natureza Divina os capacita” (MORRIS, 

1964, 37). Nessa base reza: “Todos os homens são criados iguais” e “são dotados 

pelo Criador de certos Direitos inalienáveis” entre eles estão “a vida, a liberdade e 

busca da felicidade”. Se estes direitos são comprometidos por qualquer forma de 

governo, é “do Direito do Povo alterá-la ou aboli-la”, e ainda reforça: “é de seu direito 

e de seu dever destituir tal Governo”, “para a instituição de um novo Governo” 

(MORRIS, 1964, 37). 

Os signatários do documento se proclamam “Representantes dos Estados 

Unidos da América”, e solicitam “ajuda ao Juiz Supremo do mundo”, confiantes na 

“divina Providência”, para fazer efetivos seus reclamos. 

Karen ARMSTRONG (2001,96-97) fala da independência e do trabalho dos pais 

fundadores da República americana em termos de “uma ordem social mais justa e 

tolerante que se  despontava no Ocidente”.  Segundo ela, os líderes da Revolução 

(George Washington, John Adams, Samuel Adams, Thomas Jefferson e Benjamin 

Franklin) “certamente não se imaginavam travando uma guerra cósmica contra as 

legiões do Anticristo”. Ela qualifica a Declaração de Independência como “um 

acontecimento secular”, “um documento iluminista” inspirado pelos “ideais modernos 

de John Locke, pela filosofia escocesa do Bom Senso, pela ideologia whig radical” 

(ARMSTRONG, 2001, 102). No entanto, ARMSTRONG (2001, 104) reitera que, quando 

falavam de “liberdade”, 

os líderes revolucionários [americanos] utilizavam um termo que já possuía forte 
conotação religiosa. Relacionava-se com a graça, com a liberdade do Evangelho e 
dos filhos de Deus, com temas como o Reino de Deus, no qual toda opressão 
terminaria, e com o mito de um Povo Eleito que se tornaria o instrumento divino na 
transformação do mundo. 

 
O processo de semiose vincula a Declaração de Independência aos textos 

religiosos, por via da memória. A “liberdade”, como valor estruturante da Declaração 

de Independência, não era um artigo novo inventado pelos revolucionários, mas um 
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eco da liberdade prometida no Evangelho, que ecoara nos textos de Joaquim de 

Fiore, como o bem supremo da era do Espírito, ou terceira fase da história. 

A maneira como a revolução e a independência são narradas fora do espaço 

público mostra a “liberdade” como um princípio encadeador entre a Declaração e os 

textos da memória. 

Timothy Dwight (1752-1817), reitor da Universidade de Yale, referia-se 

entusiasticamente à revolução como o caminho para a “Terra de Emanuel” e aos 

Estados Unidos como “a sede daquele Reino novo e singular, que será concedido 

aos santos do Altíssimo” (trechos do livro profético bíblico de Daniel, capítulo 7, 

verso 18). Em 1775 o pregador Ebenezer Baldwin, de Conneticut, assegurou que as 

calamidades da guerra só apressariam “os planos de Deus em relação ao Novo 

Mundo. Jesus estabeleceria seu Reino glorioso na América: a liberdade, a religião e 

o saber haviam deixado a Europa e cruzado o Atlântico”. Para o pregador William 

Smith, da Filadélfia, as colônias eram a “sede da liberdade, das artes e do 

conhecimento das coisas celestes” (ARMSTRONG, 2001, 105).  

A descrição dos eventos em curso por parte dos líderes políticos também fora 

modelizada pela linguagem da mitologia. John Adams via a colonização dos Estados 

Unidos como “um plano divino para o esclarecimento de toda a humanidade”. 

Thomas Paine tinha plena convicção de que “cabe a nós refazer o mundo. Só na 

época de Noé registrou-se uma situação como a atual. O Nascimento de um novo 

mundo está próximo” (ARMSTRONG, 2001, 105).  

No confronto com a Inglaterra, os revolucionários fizeram aliança com a 

França (RÉMOND, 1989, 22), e na América se dizia: “Longa vida ao rei da França!” 

(LENS, 2006, 47). Mas, em 1789, quando as massas de Paris tomaram a Bastilha, 

inaugurando a Revolução Francesa, em nenhum lugar do planeta foi aquela 

revolução saudada com mais alegria do que na América. Para os norte-americanos, 

“a Revolução Francesa e a Revolução Americana tinham um destino comum” (LENS, 

2006, 44), sendo o cumprimento das promessas de um “mundo novo”, fundado no 

valor da liberdade, como previra Fiore. O historiador Robert R. PALMER (1959, I:242) 

afirma que, ao nascer, os Estados Unidos da América eram a grande expectativa 

dos europeus iluministas, que haviam perdido a esperança de um novo regime 

político no próprio continente, e consideravam a América o único local “onde a razão 

e a humanidade poderiam desenvolver-se”. Com efeito, RÉMOND (1989, 21) diz que 
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a Revolução Americana é “a mãe das revoluções e dos movimentos de 

independência”. 

Os revolucionários tanto protestantes quanto unitaristas criaram uma 

associação ampla dos elementos da crise com as narrativas bíblicas. Os 

funcionários britânicos eram o “diabo”; os lordes Bute, Grenville e North, os “laicos 

de Satã”; o Selo era a “marca da besta”; o rei Jorge III era o “anticristo”. Os reitores 

de Harvard e Yale acreditavam que a luta colonial se travava contra “forças 

satânicas” e aguardavam ansiosos a iminente derrota do papismo, “uma religião 

extremamente favorável ao poder arbitrário”. Para os revolucionários, a Guerra da 

Independência certamente anunciaria o “estabelecimento do Reino milenar nos 

Estados Unidos” e “uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal  

(ARMSTRONG, 2001, 105-106). 

Ao mesmo que a “satanização” da Inglaterra transformou-a na alteridade, 

representante do caos, a divinização da revolução transformava a América na 

representação das forças do bem, supremo, e nova ordem nascente. 

Assim a Declaração de Independência, ao sinalizar o início de uma “nova 

ordem” marcada pelo regime da “liberdade”, retoma narrativas da memória textual de 

Daniel, dos Evangelhos e do Apocalipse, já ecoadas nos textos da cultura 

provenientes do decobrimento e da colonização. 

Em 1776, no auge da luta pela independência, foi publicado o chamado 

“Senso Comum”, de Thomas Paine47, um dos signatários da Declaração de 

Independência. Nesse texto, Paine defendia, com base nas narrativas bíblicas da 

história de Israel, que governo e sociedade são inteiramente distintos. Enquanto a 

sociedade promove a felicidade de maneira positiva, o governo, de modo negativo, 

promove o controle, e é punitivo. A sociedade encoraja o intercâmbio, o governo, a 

distinção. “A sociedade, em qualquer estado, é uma bênção, enquanto o governo, 

mesmo em seu melhor estado, não passa de um mal necessário” (PAINE, 1982, 11). 

Ele argumentava que “o governo dos reis foi introduzido pela primeira vez no mundo 

pelos pagãos” (1982, 16). Apoiado nas narrativas bíblicas, ele diz que o antigo povo 

de Israel começou a cair e perder o favor divino da eleição quando pediu um rei 

humano (cf. o livro bíblico de I Samuel 8:1-22), rejeitando ser governado pelo próprio 

                                                             

47 O filósofo político e inventor Thomas Paine, nascido na Inglaterra, em 1737, era 
um Quaker, seita cristã fundamentalista criada pelo inglês George Fox, em 1650. Paine 
faleceu em 1809 nos EUA. 
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Deus (PAINE, 1982, 17). Essa idéia negativa do governo mais tarde ofereceria 

problemas para os revolucionários, em relação ao indivíduo a quem se daria a 

administração do estado republicano48 e contribuiria para um favorecimento do 

poder dos estados em relação ao poder do governo federal49. 

A despeito de os pais fundadores expressarem a crença no Deus Providência 

e Juiz Supremo, não se tratava do Deus protestante. Os documentos oficiais, 

redigidos pelos pais fundadores, não mencionam Jesus Cristo, mas um Deus 

mantenedor da lei e da ordem, uma divindade genérica. 

Essa divindade sem coloração de credo também é mencionada em um 

documento importante do período da fundação da República. Em 16 de janeiro de 

1786 foi votado pela Câmara de deputados o “Estatuto de Virgínia pela Liberdade 

Religiosa”, redigido por Thomas Jefferson em 1777, no qual também ecoa o 

princípio da “liberdade”, garantindo opção livre de culto como parte dos direitos do 

homem. “Deus Todo-Poderoso criou os espíritos em liberdade” e todo tipo de 

intolerância e castigo que vise à restrição da liberdade de consciência é contrário 

aos “desígnios do Sagrado Mestre de nossa religião” (MORRIS, 1964, 54). Assim, 

“todos os homens devem ser livres para professar, e pela argumentação espontânea 

manter suas opiniões em matéria religiosa” (1964, 56). 

Os referidos documentos produzidos no contexto da realização do sonho de 

uma nação livre estão fundados na crença de uma eleição e uma providência divina 

para a fundação de um mundo novo, em que a liberdade se evidencia como valor 

supremo. Os documentos são parte do processo de secularização dos valores 

religiosos dos colonos puritanos. Nesse processo de secularização o mito se 

desloca do espaço da religião para o mundo concreto através dos textos que 

                                                             
48 Quando George Washington se tornou o representante e líder das tropas dos 

Estados Unidos, os americanos não sabiam como se dirigir a uma tal personalidade, e 
passaram a designá-la como “Sua alteza, o presidente dos Estados Unidos e protetor de 
suas liberdades” (JUNQUEIRA, 2001, 15). Alguns consideravam “alteza” e “majestade” termos 
transgressores da noção de igualdade e do próprio repúdio que tinham à figura do rei. 

49 No contexto da independência, a afirmação dos direitos dos Estados, oriundos das 
13 colônias refletia a desconfiança dos norte-americanos em relação a um governo central 
forte. “O temor era de que um novo governo pudesse concentrar poderes tais quais os da 
monarquia. A rejeição do poder supremo, vitalício e hereditário e, portanto, aos desmandos 
do rei, fez com que se defendesse a autonomia dos estados” (JUNQUEIRA, 2001, 21). Igrejas 
protestantes temiam um poder semelhante ao de um rei, uma vez que resistiam ao governo 
eclesiástico centralizado à semelhança do papismo europeu. Thomas PAINE (1982, 18) 
condenara o papismo bem como a monarquia. 
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modeliza. As narrativas da revolução evidenciam a crença na criação de um mundo 

novo, que significava uma ruptura histórica, uma reordenação geral, uma 

recosmicização. 

 

2.3.2   O mito da “nova ordem” no selo dos Estados Unidos 

 

O período da fundação da República norte-americana pode ser considerado 

um período de explosão cultural, conforme esse conceito foi concebido por LOTMAN 

(1999). Certos textos da cultura do final do século 18 refletem uma interpenetração 

ou o encontro de dois diferentes sistemas de textos, e que caminham, na cultura 

norte-americana, para uma integração, a partir de suas interposições nesse período. 

Trata-se da interposição entre as narrativas do povo eleito e do novo céu e nova 

terra, de origem judaico-cristã, com mitos da maçonaria, provenientes de textos 

egípcios e romanos. 

Essa interposição de culturas, enquanto conjuntos de textos, pode ter levado 

à avaliação do historiador Daniel Boorstin de que no século 18 o puritanismo estaria 

quase morto na América. A maçonaria estava bem estruturada na América do século 

18 e foi uma força decisiva na Revolução (BULLOCK, 1996), com idéias políticas e 

econômicas aguçadas, por parte de pais fundadores como Washington, Jefferson e 

Franklin. Isso pode ter feito com que o idealismo puritano não desembocasse numa 

mera utopia. O reflexo das crenças bíblicas puritanas nos textos revolucionários, 

como visto, não parece suportar a avaliação de um enfraquecimento dos mitos 

cridos por essa seita na hierarquia da semiosfera. 

Visto da perspectiva das explosões culturais de Lotman, a presença da 

maçonaria muda a imagem do Deus cristão protestante, que em diálogo com mitos 

maçons se reconfigura nos textos da cultura em termos de uma divindade genérica, 

comumente chamada de “Providência”, “Juiz Supremo” ou “Sagrado Mestre”. A 

narrativa de um “novo céu” e de uma “nova terra” se traduz em termos de uma “nova 

ordem”, no selo dos Estados Unidos. 

O chamado “Grande Selo dos Estados Unidos” é um texto icônico da cultura 

modelizado por elementos mitológicos essenciais no processo de formação da 

nação. O pesquisador David OVASON (2007, 119) entende que o selo contém 

elementos que integram as culturas cristã e maçônica. Ele lembra que as remotas 
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deliberações sobre o selo, feitas entre John Adams, Benjamin Franklin e Thomas 

Jefferson, previam entre outras coisas um tema egípcio-bíblico (OVASON, 2004, 52). 

John Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson formaram o comitê de 

delegados pelo Congresso Continental, em 4 de julho de 1776, para lançar o 

desenho do selo dos Estados Unidos. Franklin propôs um desenho de Moisés 

erguendo seu cajado e dividindo o Mar Vermelho enquanto Faraó era coberto pelas 

águas, com o mote: “Rebelião aos tiranos e obediência a Deus”. Jefferson propôs 

uma criança de Israel no deserto, com o mote “guiado por uma nuvem durante o dia 

e por uma coluna de fogo à noite” (STOKES, 1950, 467-468). A comparação com o 

Israel bíblico era evidente. 

Essas deliberações de 4 de julho de 1776 que aconteceram tão perto da 

famosa Declaração, porém, não foram adotadas para o desenho final. Os únicos 

sobreviventes gráficos dessa época são o Olho da Providência e o lema de 13 

letras, E pluribus unum. O desenho final do selo foi aprovado pelo Congresso em 20 

de junho de 1782. 

 

 

Figura 1: O Grande Selo dos Estados Unidos 

 

A idéia de uma pirâmide truncada para o selo foi proposta pela primeira vez 

em 1782 por William Barton (OVASON, 2007, 326). O selo reflete uma interposição 

dos sistemas da cultura cristã e egípcia, sugerindo a conexão entre América e Egito, 

o que é reconhecido por eruditos maçons. “Devemos presumir que, não obstante 

estar incompleta, a pirâmide de 13 camadas pretende ser uma referência à famosa 
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pirâmide de Gizé” (2007, 332). No Egito, a pirâmide representava “a colina 

primordial”. Após a cheia anual, quando as águas do Nilo começavam a recuar, a 

primeira colina simboliza o “renascimento do mundo” (CAMPBELL, 2007, 30). Por isso 

a pirâmide é colocada no selo como símbolo da nação americana, que por sua vez 

está conectada a toda a humanidade. 

Segundo Joseph CAMPBELL (2007, 26), o “Olho de Deus” que se abre no topo 

da pirâmide representava, para os fundadores da República, o “deus da razão”. 

David OVASON (2007, 333) diz que o olho no ápice da pirâmide essencialmente 

representa “o Olho de Deus que tudo vê”, e as raízes desse símbolo remontam à 

imagem do Olho de Hórus nos papiros egípcios. CAMPBELL (2007, 26) alega que 

“esta foi a primeira nação do mundo que se edificou com base na razão, não no 

espírito guerreiro”. 

O slogan “Confiamos em Deus”, colocado junto ao selo na cédula do dólar 

pelos pais fundadores deístas, fala do Deus universal, não do Deus da Bíblia. Para 

eles a mente humana não estava dissociada de Deus. 

A pretendida superioridade e universalidade da nação norte-americana50 são 

sugeridas pela forma da pirâmide, que tem quatro faces, representando os quatro 

pontos cardeais, mas na medida em que se eleva da base para o ápice, as faces 

desaparecem. As treze camadas da pirâmide, abaixo do ápice, representam as 13 

colônias no período colonial, as quais integravam imigrantes de diferentes partes do 

mundo. Esse movimento na imagem indica que, quando se desloca da base, onde 

estão representadas as nações da terra, e caminha para o ápice, desaparecem os 

matizes de raça e crença e ascende-se a uma humanidade universal, ligada a Deus, 

humanidade esta presentificada através da nação norte-americana. O desenho 

produz o sentido de que o “novo mundo” não é uma raça ou religião específica, mas 

uma nova humanidade, erguida para perto de Deus, sendo esse o grande projeto 

norte-americano. 

Os Estados Unidos integram imigrantes de origem africana, asiática, latina e 

anglo-saxônica, entre outras. Atualmente, 10% da população nasceu fora do país, 

mas proclama-se orgulhosamente americana. Nas escolas de Nova Iorque, Chicago 

ou Los Angeles são faladas mais de cem línguas, por estudantes em cuja família se 

                                                             
50 Os Estados Unidos “sempre foram imperialistas na convicção de que sua própria 

ideologia e seus próprios valores são superiores a todos os outros e têm uma validade 
universal para todas as sociedades” (Dominic Lieven, apud FARIAS, 2004, 57). 
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professam crenças que abrangem toda espécie de religiões e sub-religiões 

universais. “Vista por este ângulo, a América não é nada de específico, mas 

precisamente a indeterminação, o inesperado”. Como sugerido no selo, a América é 

como “uma combinação de todo o mundo para uma mítica composição de um novo 

mundo, e chegar a ser norte-americano significaria mais aderir a uma mitologia 

superior do que adquirir uma nacionalidade” (VERDÚ, 1996, 17). 

O número de linhas no corpo da pirâmide é de treze. Segundo os mitos 

maçônicos e a numerologia, “o treze é o número da transformação e do 

renascimento”, o número para se “atingir o transcendente” (CAMPBELL, 2007, 27), por 

isso a nação universal teria surgido de treze colônias. CAMPBELL (2007, 27) 

argumenta que havia na Última Ceia “doze apóstolos e um Cristo”, assim como há 

“doze signos do zodíaco e o Sol”. Ele conclui: “Esses homens eram muito 

conscientes do treze como número da ressurreição e do renascimento, da nova vida, 

e o manipulavam o tempo todo”. Por sua vez, OVASON (2007, 331-332) diz que o 

simbolismo de uma pirâmide de 13 camadas pretende apontar para o futuro. As 

camadas de alvenaria terminam no “Olho da Providência”, querendo significar que 

as camadas (colônias) foram espiritualizadas por sua união, e receberam um 

propósito cósmico. Nos símbolos maçônicos, o olho radiante representa o “Olho da 

Providência” (2007, 111) ou a própria “presença invisível do Grande Arquiteto” ou 

“Ser Espiritual supremo” (2007, 117). 

Na base da pirâmide, há a inscrição em algarismos romanos, “MDCCLXXVI”, 

(1776), ano da independência. Argumentando em função da soma de 1 + 7 + 7 + 6, 

que é 21, CAMPBELL (2007, 27) diz que esta “é a idade da razão”, e que não é por 

acaso que em 1776 se deu a independência. Assim, a independência da nação 

americana, nesse ano, significaria que ela representa a maturidade da raça humana; 

ela seria a humanidade na era da razão. Sendo, portanto, o 4 de julho, não o dia da 

independência da América apenas, mas o dia da independência da raça humana. 

Esse mesmo sentido é produzido pelo filme Independence Day, como se verá no 

capítulo IV desta tese. CAMPBELL(2007, 29) alega: “É sobre isso que os Estados 

Unidos se fundam. Para governar adequadamente é preciso governar do ápice do 

triângulo, no sentido do olho do mundo, no topo”. 

Abaixo da pirâmide está a inscrição Novus Ordo Seclorum, que quer dizer 

“Nova Ordem do Mundo”, indicando que a América é a concretização de uma nova 

ordem para o mundo. Acima da pirâmide a inscrição Annuit Coeptis, que segundo 
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CAMPBELL (2007, 27) significa “Ele sorriu às nossas realizações”, ou seja, a 

Providência representada pelo olho sorriu à colonização puritana e à independência. 

Assim, CAMPBELL (2007, 28) conclui que “este novo mundo foi construído no sentido 

da criação original de Deus, e o reflexo da criação original de Deus, através da 

razão, realizou a tarefa”. 

David Ovason explora a numerologia também nas inscrições. Todas elas 

foram planejadas para incorporar sentidos mitológicos maçons. O lema Annuit 

Coeptis tem 13 letras. Já o lema na base Novus Ordo Seclorum tem 17 letras, mas 

se forem somadas aos nove numerais romanos da data (MDCCLXXVI), o total é 26. 

Assim, o total do conjunto inferior de letras e números é 2x13. Essa numerologia 

simples com certeza foi intencional, pois a fim de introduzi-la, os pais fundadores 

cortaram uma letra da palavra latina saeclorum, que é a grafia mais comum da 

palavra, usando seclorum (cf. OVASON, 2007, 334-335). Assim, os quatro conjuntos 

de 13 no primeiro círculo (levando em conta as 13 colunas da pirâmide) foram 

planejados para potencializar o sentido do número 13 como signo de transformação 

e renascimento, sendo multiplicado por quatro, dos quatro pontos cardeais. 

O período de tempo que separa a colonização americana (com a fundação de 

Jamestown em 1609) e a independência (com a fundação da República em 1776), 

quando a nação se consolida internamente, soma exatamente 169 anos. E o período 

seguinte, que separa a fundação da república do final da Segunda Guerra Mundial, 

quando a nação se consolida como poder mundial, também soma exatos 169 anos. 

Ou seja, os dois espaços de tempo cruciais para a formação da nação interna e 

externamente, segundo os ideais estabelecidos, levam dois conjuntos de 169 anos, 

de 13 x 13. As duas fases significam, para as mitologias já referidas, que a nação 

americana está fundada sobre o simbolismo do 13, o número da transformação e do 

renascimento. 

O lema no alto do selo, Annuit Coeptis, também adaptado para ter 13 letras, 

vem da Eneida de Virgílio, cujo original é Audacibus annue coeptis, uma oração ao 

deus Júpiter, que quer dizer: “Favoreça meu empreendimento audaz”. “Qualquer que 

seja a natureza do deus, a prece dirigida dessa forma é um pedido para que o 

empreendimento audaz (simbolicamente a construção da pirâmide) possa ser 

completado, e que a nova era [ordem] encontre efetivação” (OVASON, 2007, 335). O 

lema Novus Ordo Seclorum também foi adaptado das Bucólicas de Virgílio, onde o 

texto original diz: magnus ab integro saeclorum nascitur ordo, que quer dizer: “a 
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grande série de eras começa novamente”. “A americanização de seclorum seria 

imperdoável em sentido clássico, exceto por pretender incorporar um significado 

numerológico” (OVASON, 2007, 335). A pirâmide que se projeta para o alto, rumo aos 

céus, parece defender uma “imperturbável confiança na sábia orientação espiritual 

de Deus para os assuntos terrenos” e sem dúvida era essa “futura espiritualidade 

que os fundadores esperavam que encontrasse expressão na vida social e política 

da nova América” (2007, 338). 

Atrás da pirâmide há um deserto e à frente há plantas crescendo. O deserto 

representa a esterilidade do velho mundo, a velha ordem européia. “Livramo-nos 

disso e criamos um Estado em nome da razão, não em nome do poder, e o 

resultado é o florescimento da nova vida” (CAMPBELL, 2007, 28). Em seu último 

discurso, Washington disse: “Como resultado de nossa revolução, libertamo-nos de 

qualquer envolvimento com o caos da Europa” (citado por CAMPBELL, 2007, 29). 

Ao lado direito da pirâmide, no segundo círculo na cédula do dólar, está a 

águia, que é o pássaro de Zeus. É a águia da cabeça branca, a águia americana. 

Ela tem flechas numa das garras e louros na outra. A águia representa a “descida do 

deus à esfera temporal”. E ainda, segundo a mitologia egípcia, esse pássaro 

representa “o princípio encarnado da deidade”. A águia como símbolo dos Estados 

Unidos produz o sentido de que a nação norte-americana pretende ser literalmente a 

descida de Deus à Terra. A águia de Zeus “vem até nós, descendo ao mundo dos 

pares opostos, o campo da ação. Uma modalidade de ação é a guerra, outra, a paz” 

(CAMPBELL, 2007, 28). Por isso, numa das garras a águia tem um ramo de louros 

com 13 folhas, “o princípio do entendimento pacífico”. Mas na outra garra ela 

empunha 13 flechas, “o princípio da guerra” para a nova ordem. A águia olha na 

direção dos louros. CAMPBELL (2007, 28) diz: “É desse modo que aqueles idealistas, 

fundadores da nossa nação, gostariam que olhássemos – boas relações 

diplomáticas e tudo mais. Mas, graças a Deus, a águia tem as flechas na outra 

garra, no caso de os louros não funcionarem”. 

Acima da cabeça da águia há 13 estrelas, formando a estrela-de-davi. Esses 

signos sugerem uma integração entre as culturas egípcia, romana, maçônica, 

judaica e cristã, nos textos da cultura norte-americana. Segundo CAMPBELL (2007, 

30), a ordem maçônica é uma expressão do pensamento mitológico, e “trata-se de 

uma tentativa erudita de reconstruir uma ordem de iniciação que resultaria em 
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revelação espiritual”, e os fundadores da república americana, “que de fato eram 

maçons, estudaram o que puderam da sabedoria egípcia”. 

Acima da águia há a inscrição proposta em 1776, E pluribus unum, com 13 

letras, e que quer dizer “De muitos, um". O lema refere-se à integração das 13 

colônias em uma nação unida. Como as 13 colônias provinham de diversas nações, 

o lema representa também o ideal da unificação universal para todos serem um, na 

“nova ordem”. A frase foi o lema dos Estados Unidos até 1956, quando foi 

substituído pelo In God We Trust (“Em Deus confiamos”). A frase E pluribus unum 

também é adaptada de Virgilio, do Moretum, um poema que tinha como assunto 

uma receita de salada. No texto original Color est e pluribus unus, foi mencionado 

para descrever a mistura das cores em uma só. Na versão do selo a frase foi 

adaptada para ter 13 letras e formar o quarto conjunto de 13 do segundo círculo, 

mais ênfase ao sentido de transformação e renascimento. 

Assim, narrativas judaico-cristãs como textos originais na constituição do 

sistema do messianismo norte-americano se reproduzem e modelizam este texto 

icônico, no qual juntam-se a dois outros conjuntos de textos mitológicos, por via da 

maçonaria. O selo, portanto, representa a integração, na cultura norte-americana, 

das culturas judaico-cristã, egípcia e romana51. A tônica do sentido produzido pela 

mensagem é a pretendida superioridade moral da América, sua eleição divina e sua 

missão na construção da Nova Ordem Mundial, que começa a se concretizar com a 

Independência, em 1776, “a idade da razão humana”. 

 

2.3.3   Washington, a cidade no centro do mundo 

 

Segundo Mircea Eliade, as ações dos homens que não aceitam a história 

tendem a buscar uma refundação do tempo e uma mudança da história, com a 

repetição de atos criadores e arquétipos de heróis e deuses. Essa repetição se 

                                                             
51 No período da fundação da República, houve um fascínio pela Antiguidade entre 

os pensadores norte-americanos. Os pais fundadores liam Homero, Sófocles, Platão, 
Aristóteles, entre gregos; e Cícero, Horácio, Virgílio, Sêneca e Catão, entre os romanos 
(JUNQUEIRA, 2001, 35-36). Ao discutirem a consolidação da nação, nos jornais, muitas vezes 
esses homens não assinavam seus próprios nomes. “Hamilton, Jay e Madison usavam o 
pseudônimo „Publius‟ – herói romano que estabelecera um governo republicano na 
Antiguidade” (JUNQUEIRA, 2001, 36). Assim, os norte-americanos marcavam sua distância da 
Inglaterra. Afastavam-se dela, mas se colocavam como herdeiros legítimos de alguns 
princípios do Ocidente, baseados na Antiguidade Clássica. “Era como se recuperassem o 
caminho da virtude, perdido pela Europa monárquica” (JUNQUEIRA, 2001, 36). 
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materializa nos textos da cultura, modelizados pelas narrativas mitológicas. É 

comum nessas repetições dos atos dos demiurgos a construção de cidades 

pretensamente colocadas no “centro do mundo” e nos lugares mais altos, como se 

elas fossem a própria porta dos deuses. 

Os colonizadores puritanos diziam estar fundando um “novo mundo”, e 

chamaram esse mundo de “Sião”, o monte simbólico da nação judaica como povo 

eleito de Deus, segundo a Bíblia. Diziam ainda que esse mundo estaria sobre uma 

“colina” para ser visto por toda a humanidade, como um “farol”. Após a fundação da 

república americana, o ideário de uma nação eleita para a restauração da 

humanidade numa nova ordem já estava bem consolidado e codificado em diversos 

textos. Mas faltava a criação da cidade no “centro do mundo”, a cidade ápice dessa 

civilização. A construção de Washington DC atendeu a essa necessidade. 

O Distrito de Columbia (DC), onde está a cidade de Washington, foi formado 

oficialmente em 16 de julho de 1790, de terras cedidas pelos Estados de Maryland e 

Virgínia. A construção de Washington iniciou-se em 1792, sendo inaugurada em 

1800, no mesmo ano em que tornou-se a capital americana. O nome homenageia o 

primeiro presidente. O termo District of Columbia deriva de um antigo nome poético 

dos Estados Unidos, Columbia, em homenagem a Colombo, e que caiu em desuso 

no início do século 20. A cidade está situada à margem norte do rio Potomac, no 

leste do país. Tem diversos monumentos, entre eles, a Casa Branca, o Capitólio 

(sede do Congresso), a Biblioteca do Congresso, o Monumento Washington e o 

Memorial Lincoln. 

Segundo certa tradição esotérica ocidental, defendida pela maçonaria, “o 

universo e tudo que ele contém está refletido de alguma maneira não só na Terra, 

mas também no homem e nas suas obras” (OVASON, 2007, 9). Para maçons 

americanos, Washington, DC, teria essa característica, de refletir o universo, sendo, 

portanto, a “cidade das estrelas”. Ovason diz que há mais de 30 zodíacos na cidade, 

e que a maioria está orientada de modo simbólico e mitológico. “A designação, 

posição e significado dos zodíacos de Washington” revelariam uma “relação entre o 

céu e a terra”, sendo, portanto, a cidade “porta dos deuses”. Ele argumenta que a 

estrela Spica está simbolicamente ligada à cidade e que ela deve ter sido também 

da estrela de cinco pontas que adorna a bandeira americana e o selo dos Estados 

Unidos, a estrela-de-davi (OVASON, 2007, 9). Isso justificaria Thomas Moore ter 

chamado Washington DC de “a segunda Roma” (2007, 13). 
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Há diversos aspectos míticos relacionados à história da região de 

Washington, os quais ampliam o sentido mitológico da cidade. Em 1663, o 

proprietário daquelas terras na região do rio Potomac era um homem chamado 

Francis Pope, que teria o dom de profecia. Pope teria chamado um daqueles morros 

de “morro de Roma”, e seu nome em inglês quer dizer “papa”. Assim, consta a 

tradição que Pope “previu que uma capital mais poderosa do que Roma ocuparia o 

morro” (OVASON, 2007, 20-21). William Tindall, em sua obra Standard History of the 

City of Washington from a Study of the Original Sources, defende que Pope anteviu 

que gerações posteriores comandariam um grande e próspero país no novo mundo. 

Pope teria relatado um sonho, uma visão, na qual viu um parlamento esplêndido no 

morro que ele comprou e chamou de “Roma”, em honra profética à grande cidade 

por vir (TINDALL, 1914). Para Ovason, essa história poderia ser facilmente tomada 

como ilusória, se não fosse apoiada por um longo manuscrito dos Arquivos do 

Estado de Maryland, em Annapolis. “O documento, datado de 5 de junho de 1663, 

está em nome de Francis Pope, e estabelece as bases para a descrição e 

concessão de uma faixa de terra chamada “Roma”, limitada pela “enseada chamada 

Tigre”. Além disso, “registros na Inglaterra mostram que um inglês chamado John 

Pope instalara-se em Dorchester, Massachusetts em 1630” (OVASON, 2007, 21-22). 

No lançamento da pedra fundamental, detalhes da cerimônia foram 

planejados com ritos maçons, inclusive um avental que Washington usava, com o 

“olho radiante”, do topo da pirâmide no selo da nação52. A pedra fundamental foi 

lançada no dia 18 de setembro de 1793. Para OVASON (2007, 119-120), a data de 

1793, para lançamento da pedra angular, “o ano 5793 da maçonaria”, pretendia 

também indicar a era que se seguiu à fundação do Templo de Salomão e que isso é 

relevante pelo fato de que “a construção de Washington, D.C., envolvia a idéia de 

consumação da grande iniciativa salomônica”. Não foi, portanto, por acaso que 

Francis BACON chamou de “Casa de Salomão” a sociedade evoluída, numa 

referência ao Novo Mundo, em sua Nova Atlântida (1999). 

A construção da cidade começou formalmente a 15 de abril de 1797. 

David OVASON (2007, 182) diz que os líderes dos primeiros maçons eram 

muito instruídos, e que no século 18 uma pessoa bem educada em geral tinha certo 

                                                             
52 Uma placa de bronze no Capitólio registra: “Sob esse painel, a pedra angular do 

Capitólio dos Estados Unidos foi assentada por George Washington, primeiro presidente, 
em 18 de setembro de 1793” (OVASON, 2007, 118). 
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conhecimento dos clássicos. Isso explica por que, quando quer que um símbolo para 

a nova república fosse discutido em termos de propósitos práticos, as idéias com 

freqüência circulavam em torno de mitologia antiga. “Isso também explica por que os 

lemas adotados pelo Congresso para o Selo dos Estados Unidos derivam da 

literatura da antiga Roma”. 

Assim, a cidade de Washington foi projetada para ser uma cidade sobre a 

“colina”, uma “nova Roma”, a “cidade das estrelas”, uma realização humana com 

uma dimensão divina, uma cidade mitológica. Washington foi umas das primeiras 

cidades a receber a luz elétrica criada por Thomas Edson. Já fazia parte do sonho 

americano que a eletricidade patrocinaria uma nova vida para a humanidade, e isso 

foi endossado em milhares de livros e obras de arte (OVASON, 2007, 32). Assim, em 

1881, na posse do presidente James Abram Garfield, que seria assassinado naquele 

mesmo ano, a cidade de Washington DC rejubilava-se com a luz elétrica, que todos 

consideravam “um símbolo do farol que os Estados Unidos haviam se tornado para 

o resto do mundo” (OVASON, 2007, 35). A América teve por muito tempo sua imagem 

associada à luz elétrica. 

O texto do Apocalipse de João, de onde se origina a narrativa de um “novo 

céu” e uma “nova terra”, estabelece uma relação entre o “novo céu” e a luz. No 

capítulo 21:23 e 24, se diz que “a cidade [Nova Jerusalém] não precisa do sol ou da 

lua para a iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. 

As nações caminharão na sua luz”. “Essa mesma profecia retoma um anúncio de 

Isaías (60:3): „As nações caminharão na tua luz, e os reis, no clarão do teu sol 

nascente‟” (DELUMEAU, 2000, 35). A luz fez parte do imaginário puritano desde a 

colonização, quando os colonos entendiam ser a nação por eles fundada o “farol da 

humanidade”, até que a luz elétrica passasse a ser um dos símbolos da América. 

Assim, a concepção, o projeto e a construção da cidade de Washington 

estiveram permeados de rituais e textos da cultura, nos quais os elementos 

mitológicos de uma nação eleita ecoam e exercem uma ação modelizadora. 

Os elementos arcaicos encadeadores dos textos da cultura norte-americana 

se manifestam em diversos textos posteriores ao período da Independência e da 

fundação da República. Com a vitória das forças revolucionárias sobre as tropas 

inglesas no final do século 18, resultando na independência, o impulso messiânico 

que permeou o nascimento da nação norte-americana encontrou um caminho aberto 

para sua expansão para além dos limites das treze colônias revolucionárias. O que 
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acontece a partir daí é uma escalada de conflitos contra os demais colonizadores 

europeus no novo mundo e contra os índios. Esses conflitos formam um contexto 

para a produção de novos textos, em forma de livros ou de ditos históricos, os quais 

são permeados pelos elementos mitológicos de uma nação eleita para a construção 

de uma nova ordem. Esse sistema recebe a partir da independência uma nova 

designação, o “destino manifesto”. 

 

2.3.4   O “destino manifesto” 

 

Em 1776, os Estados Unidos se tornaram uma nação independente, com uma 

constituição moderna, mas eram um pequeno país verticalmente entre o Maine e a 

Flórida e horizontalmente entre o Atlântico e o Mississipi, cerca de um quarto do 

atual território53. Nos 100 anos seguintes, esse território cresceu incorporando a 

Flórida, Louisiana, Texas, Oregon e territórios antes pertencentes ao México, alguns 

destes comprados outros tomados, tornado-se o quarto maior país do mundo. Tudo 

isso foi impulsionado pela crença no chamado “destino manifesto”, a idéia de que a 

nação deveria crescer para implantar um “reino de liberdade” de grandes 

dimensões, desejado por Deus (GALINDO, 1995, 97). Thomas Jefferson escreveu em 

1786: “Nossa confederação tem de ser vista como um ninho a partir do qual toda a 

América, norte e sul, deve ser povoada” (LENS, 2006, 22). 

O presidente federalista John Quincy Adams (1825-1829), filho do segundo 

presidente dos Estados Unidos (John Adams), segundo LENS (2006, 149, 24), foi um 

dos mais determinados a expulsar o colonialismo europeu da América e assim 

estender a influência dos Estados Unidos sobre os dois continentes ocidentais. Ele 

tinha a crença apaixonada de que Deus havia escolhido os Estados Unidos como 

líderes e agentes civilizadores de um novo mundo. Em 1811, ele formulou a crença 

do “destino manifesto”, assim: “Todo o continente da América do Norte ... parece 

                                                             
53 No final do século 18, a população ocupante das 13 colônias vitoriosas na 

revolução era relativamente pequena, cerca de 3 milhões de habitantes. A Filadélfia tinha 40 
mil habitantes, Nova York 31 mil, Boston 16 mil, Charleston 14 mil e Baltimore 11 mil. A 
maior parte da população vivia no campo, próximo da costa atlântica. Nesse mesmo tempo, 
Londres concentrava 750 mil habitantes, Paris 500 mil. Os americanos eram poucos ainda 
se comparados com as colônias ibéricas: A Cidade do México somava 100 mil habitantes, 
Rio de janeiro e Salvador tinham 45 mil cada uma (JUNQUEIRA, 2001, 19-20). 
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estar destinado pela Divina Providência a ser povoado por uma nação, falando um 

idioma, professando um sistema geral e único de princípios religiosos e políticos”. 

Por serem “cristãos e civilizados”, os europeus diziam possuir o “direito de 

soberania sobre as terras onde pisassem”. Suas crenças os faziam considerar-se 

“povos de uma ordem mais elevada, dotada de direitos especiais pelo Criador”. 

Assim, o “destino manifesto” se mostraria um impulso dominador sobre os povos que 

exploravam as colônias, especialmente a Espanha54. Mas ninguém sentiu esse 

impulso mais impiedosamente do que os índios, os antigos donos da América55. 

Estima-se que, quando os primeiros ingleses colonizaram Jamestown (1607), 800 

mil nativos viviam na área ao norte do Rio Grande, sendo 200 mil no território dos 13 

estados originais (LENS, 2006, 81). Essa nação foi praticamente dizimada na 

expansão americana após a independência, apesar de diversos deles terem 

desenvolvido até o final do século 18 muitos costumes chamados civilizados. 

Os cherokees haviam alcançado, por volta da década de 1820, um razoável 

grau de “civilização”. Eles inventaram um alfabeto de 86 caracteres e começaram a 

publicar um jornal. Tinham dezenas de milhares de animais domesticados, entre 

bois, cavalos e porcos. Exibiam 762 teares, 1.488 rocas, 172 carroças e 2.948 

arados, além de serrarias e outras máquinas. A religião oficial deles era o 

cristianismo. Mas, cristãos ou não, civilizados ou não, e a despeito de 16 tratados 

reconhecendo como sagrado seu território, os cherokees foram arrancados sem 

nenhuma cerimônia. Eles foram “tocados como gado para dentro de campos de 

concentração e de cercados pelos militares que se preparavam para a longa jornada 

até seus novos lares no território indígena [Oklahoma]”. Ao longo do caminho, que 

os índios chamavam de “Caminho-onde-eles-choravam”, 4 mil dos 17 mil morreram 

de frio e fome (LENS, 2006, 85-86). 

                                                             
54 Originalmente, as possessões espanholas no Novo Mundo eram 

incomparavelmente maiores e mais ricas que as 13 colônias da Inglaterra. Como precursora 
da colonização ocidental, a Espanha governava quatro reinos: Nova Granada, Prata, Peru e 
Nova Espanha, os quais se estendiam de Buenos Aires a Vancouver, com uma população 
que era seis vezes a das colônias anglo-americanas no litoral leste (cf. LENS, 2006, 146). 

55 Um índio shawnee, civilizado, expressou sua tragédia com os colonizadores: 
“Nossos pais tiveram compaixão de seu sofrimento e partilharam livremente com eles tudo 
que o Senhor da Vida tinha dado a seus filhos vermelhos. Deram comida enquanto estavam 
famintos, remédios quando doentes, e lhes deram espaço onde poderiam caçar e plantar 
milho. ... Mas os brancos eram como serpentes venenosas. ... No início, pediam apenas 
terra suficiente para uma tenda; agora, nada os satisfará, a não ser que tenham a totalidade 
de nossos territórios de caça, desde o levante até o poente” (LENS, 2006, 99). 
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O então presidente democrata Andrew Jackson (de 1829-1837) afirmara que 

“tratados com os índios era um absurdo” e que a América não poderia estar 

restringida por tratados com “selvagens”, e que se os americanos precisassem de 

terra para seu próprio povo, as terras seriam tomadas e os selvagens removidos 

(LENS, 2006, 86). 

Tanto na luta contra os ingleses na Independência, quanto na guerra pela 

conquista do Oeste indígena (conflito retratado posteriormente em diversos textos 

fílmicos do gênero chamado “bang-bang” ou “cinema western”), os americanos 

foram movidos pela convicção do “destino manifesto”. Na expulsão dos ingleses e 

na posse das regiões dos rios St. Lawrence e do Mississipi, em 1812, Richard M. 

Johnson, do Kentucky, expressou sua convicção de que “a intenção do grande 

Orquestrador dos Eventos Humanos era que esses dois rios pertencessem ao 

mesmo povo” (LENS, 2006, 113). 

O jornalista John O‟Sullivan cunhou a expressão “destino manifesto”, em seu 

Democratic News, em 7 de fevereiro de 1845, às vésperas da guerra com o México, 

a qual ele via como a oportunidade da “realização do nosso destino manifesto de 

nos espalharmos pelo continente que recebemos da Providência” (FUSER E BIANCHI, 

2006, 29). Sullivan escreveu: “O processo que foi cumprido no Norte, de afastar os 

índios ou aniquilá-los como raça, ainda deve ser cumprido no Sul” (Apud LENS, 2006, 

166). Ele queria dizer que os americanos iriam ampliar seus territórios, tomando as 

colônias dos povos de língua espanhola do México, exatamente como haviam 

tomado o lugar dos índios. O tablóide de O‟Sullivan afirmava que os Estados Unidos 

tinham “o direito superior que a Providência” lhes consignara para desenvolver “o 

grande experimento da liberdade e do autogoverno federativo” (Apud LENS, 2006, 

166). 

O ministro protestante Josiah STRONG (1891, 220-221), em seu livro 

imensamente popular em 1855 Our Country, escreveu que o anglo-saxão é o 

representante de duas grandes idéias “liberdade civil” e “puro cristianismo espiritual”, 

“a mais grandiosa de todas as contribuições humanas”. Ele argumentava: “Segue-se 

daí que o anglo-saxão está divinamente encarregado de ser, num sentido peculiar, o 

guardião de seu irmão”. A missão divina dada aos Estados Unidos, segundo 

STRONG, era um mandado para se espalharem “para baixo, sobre o México, a 

América Central e do Sul; para fora, sobre as ilhas do mar, para longe, sobre a 

África e além” (1891, 210). 
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Dessa forma, textos da cultura norte-americana posteriores à Independência 

são modelizados pelas narrativas mitológicas de uma “nação eleita” por mandado 

divino para a refundação do mundo e início de uma “nova ordem”. Contudo, o 

impulso americano para espalhar-se pelo continente e, se possível, mesmo pelo 

globo, fundava-se na crença de que a nação recebera uma missão divina que lhe 

atribuía mais direitos do que deveres, e que se cumpria mais em termos de 

destruição do que de libertação, especialmente no caso dos indígenas. 

Sobre o processo de colonização, escravização e extinção de culturas no 

novo mundo e o caso brasileiro, José Luiz FIORIN analisa que a colonização 

portuguesa era tolerante e aberta, enquanto a inglesa e francesa eram excludentes 

(2007, 175-204). Essa, no entanto, não é uma típica análise da Semiótica da 

Cultura. A análise das questões culturais relativas ao princípio da “triagem e da 

mistura”, exclusão e tolerância, trata mais com políticas lingüísticas e acesso aos 

meios de produção e aos recursos materiais do que com as questões de relações 

entre culturas. Mesmo que a língua (sistema modelizante primário) dos africanos e 

índios tenha sido suplantada pela língua dos colonizadores, importantes textos da 

cultura desses sistemas podem preservar-se e ter sua chama de expressão, como a 

culinária, as crendices, ritmos musicais, danças, etc, os quais são absolvidos pela 

cultura dominante, às vezes gerando uma nova cultura nesse processo integrativo. 

As questões raciais e de dialetos estão no âmbito das políticas culturais 

enquanto que a preservação e integração de textos da cultura está no âmbito das 

relações culturais e na comunicação entre textos da cultura. Mesmo que políticas 

culturais e condutas sociais imponham a submissão de uma etnia sobre outra, isso 

não implica que os textos da cultura dos oprimidos serão extintos. Eles serão 

preservados na memória ou mesmo integrados nos textos dos opressores, gerando 

novos textos hibridizados (MACHADO, 2007, 17). 

Assim, pode-se dizer que a fronteira funciona como “filtro” em termos de 

ações políticas, e como “tradução” em termos de ações ou diálogos culturais. Na 

Semiótica da Cultura, a noção de “fronteira” como mecanismo entre os sistemas de 

signos tanto separa quanto une. Nela, “o processo relacional instaurado entre dois 

ou mais sistemas modelizantes não corresponde a uma transferência linear de 

informações”, e a “tradução aqui referida é um processo modelizante” (RAMOS et all, 

2007, 38). 
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2.4   O sistema binário da cultura norte-americana 

 

Essa leitura de textos da memória cultural norte-americana confirmou que os 

textos dessa cultura são modelizados e encadeados por certos elementos religiosos 

e mitológicos de origem judaico-cristã, egípcia e romana. Esse sistema de mitos 

assume a função de uma linguagem secundária, um sistema da cultura, nomeado 

como o messianismo norte-americano. O sistema é, ele próprio, modelizado por um 

“código-texto”, as Escrituras bíblicas, das quais alguns signos como “paraíso 

perdido” , “novo céu” e “nova terra” e “nação eleita” assumem a função de 

paradigmas. 

As crenças e os elementos mitológicos encadeiam os textos desde o 

nascimento da nação, com o Descobrimento e a colonização até a fundação da 

República, formando um sistema da cultura. O sistema configura uma memória 

textual que preserva textos e articula a geração de novos textos, encadeados e 

entrecruzados por narrativas míticas. Esse sistema modelizante da cultura se 

reproduz e/ou modeliza conforme a hipótese desta tese inúmeros textos, entre eles 

produções do cinema. 

A leitura dos textos e a identificação de seus elementos encadeadores 

mostram que o pendor da América para uma supremacia sobre as demais nações 

não é resultado de uma convicção momentânea nem de uma facção política, mas 

um sentido de missão presente na fundação da nação, e uma força histórica 

sedimentada na memória e nos textos da cultura. 

Esse sistema da cultura, dada a força modelizadora de seus textos 

preservados na memória, chega a assumir o status de uma metanarrativa, com 

pretensão a verdades absolutas, com uma visão açambarcante e totalizante da 

realidade. Em muitos momentos essa mitologia pode servir e funcionar como uma 

ideologia, mas as dimensões desse sistema de textos em termos de sua memória e 

de sua natureza mítica não se esgotam na sua funcionalidade sócio-política. 

Sintetizados a partir de importantes textos da cultura judaica e cristã, e depois das 

culturas egípcia e romana, os mitos da nação eleita para a nova ordem se 

reproduzem indefinidamente, constituindo-se num sistema da cultura de natureza 

mitológica. 

Como já foi visto, nos sistemas com pretensão a verdades universais e 

totalizantes, os conceitos se estruturam a partir de oposições binárias, como “luz-
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trevas”. “Todos os primeiros conceitos dessas oposições binárias, por um lado, e 

todos os segundos, por outro, intervém como variantes de uma arqui-significação, 

que por si mesmo nos dá, com uma determinada aproximação, o conteúdo desse 

conceito nos quadros da estrutura da consciência” dos textos em questão (LOTMAN, 

1978, 82). A identificação do sistema não se dá pela definição do significado das 

palavras ou signos, mas pela definição da “significação das idéias expressas pelas 

palavras”. Essa identificação do significado tanto pode ser feita confrontando as 

idéias contidas num texto internamente quanto confrontando com as idéias 

expressas pelas mesmas palavras em outros textos ou autores, pelo sistema de 

transcodificação externa (1978, 85). 

A crença ou narrativa mítica de um “paraíso perdido” e de uma “nação eleita” 

para restaurá-lo na fundação de um “novo céu” e de uma “nova terra” onde estará a 

“nova Jerusalém" estão na base do messianismo norte-americano e funcionam 

como paradigmas, derivados de um “código-texto”: as Escrituras bíblicas. A 

densidade religiosa desse mito aprofunda ainda mais o empenho dos que se 

consideram “eleitos” no cumprimento de seu papel histórico. A polarização do 

mundo entre o “bem” e o “mal”, própria dessa narrativa religiosa como um modelo da 

realidade, faz com que os norte-americanos impulsionados por essa força histórica, 

enxerguem seus inimigos como a encarnação do mal. Como julgam que estão 

construindo o próprio reino de Deus, visualizado por profetas como Isaías, João e 

Joaquim de Fiore, todos os oponentes desse projeto são vistos como anticristos, 

primeiro, os ingleses, depois os índios, os espanhóis e mais tarde, Hitler, Stalin, 

Saddam e Bin Laden. Assim, os oponentes da nova ordem norte-americana são 

retratados como a encarnação do “mal”, nos textos da cultura norte-americana. 

O messianismo norte-americano, como um sistema modelizante que, se 

constitui num modelo de realidade, a exemplo do Iluminismo e do romantismo, 

também constrói um sistema de oposição binária, sendo estas oposições as regras 

básicas para a decifração da estrutura e do significado de seus textos, sejam eles 

literários, históricos ou cinematográficos. No caso do messianismo norte-americano, 

seus textos apresentam um sistema de oposição que poderia ser resumido nos 

seguintes termos: novo/velho, Novo Mundo/Velho Mundo, eleito/rejeitado, 

liberdade/controle, democracia/totalitarismo, riqueza/miséria, bem/mal. Que significa 

a idéia de “novo” expressa pelo signo novo? Nesse sistema, ela se relaciona com 

“liberdade”, “democracia”, “riqueza” e “bem”, e se opõe necessariamente a “velho”, 
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“controle”, “totalitarismo”, “miséria” e “mal”. Todo produto ou valor do Novo Mundo é 

o “novo” e precisa ser levado a todo o mundo, enquanto que todo produto do Velho 

Mundo se relaciona com as coisas representadas pela idéia de “velho” expressa 

pelo signo “velho” nesses textos. Todo totalitarismo, primeiro os europeus (nazismo, 

fascismo, comunismo), depois os islâmicos (fundamentalismo e terrorismo), são o 

“velho” ao qual se opõe o novo mundo, nesse sistema modelizante da cultura. 

O messianismo norte-americano é um sistema da cultura, cujos textos 

(discursos oficiais, narrativas históricas e produções cinematográficas, entre outros) 

projetam os Estados Unidos como nação eleita, possuidora de um “destino 

manifesto”, que recebeu a missão de transformar o mundo, do velho para o novo, 

para o estabelecimento de um “novo céu” e de uma “nova terra”. Essa missão, 

própria de culturas que não aceitam a história, é evidenciada nas ações e gestos 

americanos, expressos nos textos, que objetivam uma refundação do tempo, uma 

ruptura da história, a restauração da condição humana, o reordenamento do caos. 

 

2.5   A reversão da ordem em novo caos 

 

Os textos da cultura norte-americana, modelizados pelas narrativas 

mitológicas, refletem a utopia de uma nova ordem mundial, construída por uma 

“nação eleita”, num processo de ordenamento do caos imperante no velho mundo. 

Para alguns ideólogos conservadores norte-americanos como Robert Kagan, 

os Estados Unidos, como todo bom filho do Iluminismo, “acreditam na possibilidade 

de perfeição humana, e mantém a esperança da possibilidade de perfeição do 

mundo” (KAGAN, 2003, 96). O historiador norte-americano Robert DARNTON (2005, 

121) afirma que “muitas outras tendências atravessam os padrões da cultura na 

América”, e muitas delas vão contra a busca da felicidade. Mesmo assim, “a busca 

da felicidade como uma meta da vida espalhou-se por todos os Estados Unidos e 

agora ganhou o mundo”. Ele afirma que os americanos “contribuíram mais que 

qualquer outro povo para o „aperfeiçoamento da espécie humana‟” (DARNTON, 2005, 

143, citando Condorcet). Nessa mesma linha, KAGAN (2003, 89) prossegue: 

A prova da importância transcendental do experimento americano não se encontraria 
apenas na perfeição de suas instituições nacionais, mas também na disseminação 
da influência americana pelo mundo. ... Conforme afirmava Benjamin Franklin, “a 
causa dos Estados Unidos é a causa de toda humanidade”. 
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Kagan vê o impulso norte-americano guerreiro e dominador, fundado no mito 

da nação eleita, e as guerras dele resultantes como um desdobramento necessário 

do processo de construção do novo mundo. Ele considera que a ilusão dos 

europeus é a de terem entrado num paraíso, num mundo idealizado, gerido pelas 

leis e tratados internacionais, a um mundo kantiano, pós-moderno. Esse paraíso, 

para Kagan é o projeto americano, mas ele ainda não é uma realidade. Por isso, os 

americanos ainda estão num mundo moderno, do poder, num mundo hobbesiano, 

da luta e do conflito. Os americanos, prega ele, estão construindo com luta e 

sacrifício um paraíso kantiano, que precisa de defesa contra o ataque dos bárbaros, 

reforçando as fronteiras. 

Nessa mesma linha de pensamento, certa vez Henry Kissinger perguntou ao 

idoso Harry Truman por qual fato ele gostaria de ser lembrado. Truman respondeu: 

Derrotamos completamente nossos inimigos e os obrigamos a se renderem. Depois 
nós os ajudamos a se recuperarem, a tornarem-se democráticos e a voltarem a 
participar da comunidade das nações. Só os Estados Unidos poderiam ter feito isso. 
Até os realistas americanos mais teimosos ficam piegas ao contemplar o que 
Reinhold Niebuhr uma vez chamou de “responsabilidade” dos Estados Unidos de 
“resolver [...] os problemas do mundo” (Apud KAGAN, 2003, 95). 
 

Através dos intermináveis conflitos para a implantação do “paraíso”, a história 

norte-americana, modelizada por esse sistema mitológico, pode ser vítima da 

retomada do processo do caos, numa espécie de ordenamento ao reverso. De modo 

que a tentativa de reconstrução do paraíso pode resultar na sua mais ampla 

destruição. 

Refletindo sobre os campos de concentração do nazismo e a tentativa de se 

reconstruir o “paraíso perdido”, a filósofa judia Hannah ARENDT (1998, 497) declara 

que as massas modernas se caracterizam pela perda da fé no juízo final, do que 

decorre a perda do temor dos maus, e da esperança dos bons. Para ela, “incapazes 

de viver sem temor e sem esperança, os homens são atraídos por qualquer esforço 

que pareça prometer uma imitação humana do paraíso que desejaram ou do inferno 

que temeram”. 

A reconstrução do paraíso implica um reforçamento das fronteiras de 

separação entre o “próprio” e o “alheio”, entre o novo e o velho. A história das 

guerras norte-americanas, motivadas pela mitologia do novo mundo, mostra a 

tentativa de restauração do paraíso como um perigo histórico. 
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A crença na eleição divina e no “destino manifesto” esteve na base das 

guerras norte-americanas ao longo dos séculos, especialmente contra os ingleses, 

os índios, os espanhóis, e depois muitas outras nações. 

Essa crença se tornou ainda mais perigosa ao ser reforçada pelo darwinismo. 

Nas décadas de 1880 e 1890, intelectuais norte-americanos conservadores usaram 

a teoria darwinista da seleção natural como justificativa para seus objetivos políticos, 

num cruzamento de textos da mitologia e da ciência biológica. 

 
Nada deveria ser feito pelos pobres, proclamaram Herbert Spencer e outros 
darwinistas sociais, porque haviam sido destinados ao monte de refugos pelas leis 
imutáveis da natureza. Por outro lado, os preeminentes anglo-saxões foram 
claramente selecionados para senhores do mundo, e deviam aceitar sua tarefa com 
dignidade. Esses eram os pontos de vista do historiador e filósofo John Fiske, das 
“brâmanes de Boston”, Brooks Adams e Henry Cabot Lodge, do senador de Indiana 
Albert T. Mahan, do vociferante nova-iorquino Theodore Roosevelt, e de inúmeros 
outros (LENS, 2006, 257). 

 

Assim, a crença numa nova ordem, em que a América exerceria uma função 

de “restauração” no mundo, alimenta os textos e os discursos políticos no contexto 

de guerras e expansão comercial ao longo de décadas. Mas a natureza 

conquistadora e agressiva da América já estava evidente nos textos da cultura 

desde os primórdios, como as “flechas necessárias” na garra da águia, desenhada 

no selo.  

Diante da história de conflitos, controle e eliminação de culturas inteiras, essa 

perfeição bem como a “nova ordem” e construção de um mundo livre pode se 

esgotar no princípio da prosperidade dos próprios Estados Unidos, e muitas vezes 

só podem ser vistas na imitação e na exacerbação técnica que cria o simulacro do 

absoluto. 

Umberto ECO (1984, 10), em Viagem na Irrealidade Cotidiana, considera as 

cidades temáticas norte-americanas, Disneylândia (Califórnia) e Disney World 

(Flórida), como reinos da fantasia e a própria cultura americana como uma cultura 

em que se espelha a ânsia pela perfeição, ainda que apenas técnica. Essa noção de 

perfeição encontra expressão no mito do super-homem, herói sobre-humano. Para 

ele, com as cidades temáticas e as holografias como expressões da hiper-realidade, 

os americanos realizam o “Falso Absoluto”, no qual as fronteiras entre o jogo e a 

ilusão se confundem” (ECO, 1984, 14). Os Estados Unidos criaram a “indústria do 

Falso Absoluto” (1984, 29) para suprir a necessidade da perfeição, diante da 

consciência “do presente sem consistência” (1984, 40) e do fracasso da nova ordem. 
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A falta da perfeição almejada é que conduz à ânsia ainda que pelo falso absoluto. 

“Disneylândia nos diz que a técnica pode nos dar mais realidade que a natureza”. 

Ali, a imitação atingiu “o próprio auge” e daí em diante “a realidade lhe será sempre 

inferior” (1984, 56). 

Do ponto de vista da sociologia, Max WEBER (2003, 135) diz que, no 

ascetismo puritano da busca de uma confirmação da eleição divina através da 

prosperidade material, a luta pela prosperidade tornou-se o supremo ideal da vida na 

sociedade norte-americana. O cuidado para com os bens materiais deveria repousar 

sobre “os ombros do santo como um leve manto, que pode ser atirado de lado a 

qualquer momento”. Mas o destino fez desse manto “uma prisão de ferro”. Os bens 

materiais adquiriram um poder crescente, e por fim incontrolável, assumindo o 

sentido de todo o projeto da “nova ordem”, do “novo céu” e da “nova terra” 

pretendidos pela América. Nesse último estágio do desenvolvimento norte-

americano, seus integrantes poderão ser chamados de “especialistas sem espírito, 

sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de 

civilização nunca antes alcançado” (WEBER, 2003, 135). 

Tal desencantamento se revela na busca compulsiva pela felicidade e 

longevidade, especialmente dentro do próprio “paraíso”. Robert DARNTON (2005, 

122) diz que aqueles que ainda acreditam na felicidade suprema buscam-na “com 

uma seriedade que parece intrinsecamente contraditória”. Eles abraçam formas 

extremas de ascetismo. “Fazem dieta; correm diariamente; levantam peso; privam-

se de tabaco, carne, manteiga e de todos os prazeres que Falstaff catalogava sob a 

rubrica „doces e cerveja‟”. 

Desta forma, as forças do caos emergem dentro dos próprios limites daqueles 

que se julgam trabalhar pelo reordenamento do mundo. De modo que na narrativa 

mitológica, o processo de cosmicização, finalmente se reverte em destruição. Essa 

emergência das forças caóticas no centro do sistema da ordem é representada no 

texto fílmico Independence Day, de Roland Emmerich, estudado no quarto capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

NARRATIVAS MITOLÓGICAS DO NOVO MUNDO EM 

1492 – A CONQUISTA DO PARAÍSO 
 

Os textos da cultura norte-americana, como visto até aqui, são caracterizados 

pela modelização de uma narrativa mitológica de um novo mundo, de um mundo 

livre e próspero, que seja o cumprimento das promessas bíblicas de “um novo céu e 

uma nova terra”. Essa narrativa de natureza mitológica modeliza textos dessa 

cultura desde o Descobrimento e desde a colonização inglesa, quando os habitantes 

da América do Norte, vindos da Europa por motivos principalmente das 

“perseguições políticas e religiosas” dos séculos 16 e 17, buscavam com a ajuda de 

Deus a realização de um “novo mundo” (CICCO, 1979, 39). 

Uma vez que o cinema se constituiu numa importante indústria cultural norte-

americana, essa arte tornou-se sem dúvida uma das principais linguagens 

modelizadas pelas narrativas mitológicas que alimentam o sonho americano. É 

principalmente por meio dessa arte que a América propaga para o mundo os valores 

característicos de sua cultura. Os filmes são, à luz da Semiótica da Cultura, textos 

da cultura modelizados e atravessados por diferentes textos da memória. 

Dada a grande difusão que os filmes norte-americanos alcançaram ao redor 

do mundo, a opinião pública mundial aprendeu a identificar os americanos como “os 

arautos da liberdade e os paladinos da justiça” (CICCO, 1979, 31). Essa difusão dos 

valores norte-americanos teve grande impulso no cinema pós-Segunda Guerra 

Mundial. No final da Segunda Guerra, os Estados Unidos se viram diante da grande 

possibilidade de “ensinar ao Velho Mundo o american way of life”56. O pós-Guerra 

marca “a definitiva consagração do cinema norte-americano” (CICCO, 1979, 32). 

                                                             
56 Cláudio de CICCO (1979, 43-46) define o american way of life com as seguintes 

premissas: a) a idade áurea se situa no futuro e não no passado; b) a cultura americana é 
uma cultura do homem médio. “Foram os americanos que difundiram a imagem do estadista 
familiar e igual a todos nós”; c) o americano valoriza acima de tudo o sucesso, mensurável 
em termos materiais. Este sucesso material corresponde a “uma predileção divina, dentro da 
ética de Lutero e Calvino”; d) a juventude é a grande heroína do sonho americano. As 
culturas alemã, francesa, italiana e mesmo britânica são tradicionalistas; e) o espírito 
americano não aceita a ordem estática e acredita na mudança como um valor em si; f) o 
americano dá valor ao sentido prático da vida, prefere a ação à contemplação; g) o 
americano é otimista e jocoso. É um “otimismo que nasce de uma crença na vitória do bem 
contra o mal. ... Isso explica a mensagem do happy end obrigatório ... uma visão otimista de 

que „tudo acaba bem‟”. 
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A vitória norte-americana na Segunda Guerra sobre “forças caóticas” e 

repressoras da liberdade, provenientes do Velho Mundo (nazismo e fascismo), criou 

um contexto favorável para a produção cultural em larga escala de películas que 

passam a acentuar cada vez mais os “valores americanos” como ideais de 

desenvolvimento, os quais favorecem uma crescente identificação do público com o 

“sonho americano” (CICCO, 1979, 37). 

Essa ascensão do cinema norte-americano, após a Segunda Guerra, quando 

a América consolida seu poder global, é uma evidência de que os norte-americanos 

têm nessa arte um de seus mais importantes meios de propaganda. Isso justifica a 

escolha nessa pesquisa de se fazer um estudo com o objetivo de observar nos 

textos fílmicos o processo de semiose e modelização exercido pelo sistema 

mitológico aqui denominado messianismo norte-americano. Este, portanto, é o 

objetivo deste capítulo e do seguinte. 

 

3.1   O filme 1492 como um texto da cultura 

 

O texto fílmico 1492: A Conquista do Paraíso (1992) foi dirigido pelo cineasta 

inglês Ridley Scott, considerado o quinto melhor diretor da história do cinema, numa 

pesquisa feita pela revista Empire, especializada em cinema e uma das melhores do 

gênero na Inglaterra, na edição de julho de 2005. Scott foi responsável por filmes 

cultuados como Blade Runner (1982) e Gladiador (2000). Mais tarde, ele dirigiu 

Falcão Negro em Perigo (2002), produção que cultua o espírito intervencionista 

messiânico dos Estados Unidos. 

Os trabalhos de Scott são marcados pelo apuro em termos de visual com 

efeitos de primeira qualidade, por magníficas locações e exuberantes figurinos e por 

excelente reprodução de objetos e artefatos característicos das épocas retratadas. 

Em 1492, Scott contou com a trilha sonora produzida pelo tecladista grego Vangelis, 

a qual deu uma aura de vitória, conquista, êxtase e religiosidade ao filme, 

especialmente às cenas da saída e chegada da primeira viagem de Colombo ao 

Novo Mundo. A produção foi feita em 1992, nos Estados Unidos, Espanha e França. 

A edição final tem duração de 148 minutos, sendo inscrita no gênero épico/aventura. 

O elenco é composto pelos atores Gérard Depardieu (Colombo), Sigourney Weaver 

(rainha Isabel), Armand Assante, Fernando Rey, Angela Molina, Tcheky Karyo, 

Michel Wincott, Kevin Dunn,Loren Dean e Ally Sheedy, entre outros. 
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O filme foi apresentado como parte das comemorações dos 500 anos do 

descobrimento da América pelos europeus. Contextualizado no final do século XV, o 

épico reflete as preocupações dos principais reinos da Europa, no final da Idade 

Média, com as mudanças sócio-culturais e econômicas daquele período da História. 

Dentre as principais transformações no final da Idade Média na Europa, com 

a transição do feudalismo para o capitalismo mercantil, destaca-se a necessidade de 

ampliação das rotas mercantis afetadas pela queda de Constantinopla nas mãos dos 

turcos, em 1453. A dificuldade para o comércio levou a Europa a buscar novas 

alternativas. Os mercados europeus já estavam afetados pela crise ao final do 

século XIV, em decorrência de guerras, peste e fome. 

Além disso, havia o crescimento do comércio monetário associado à 

ascensão da burguesia. Naquele contexto, Espanha, Portugal e França saíram na 

frente na corrida por novas rotas e na colonização das novas terras descobertas. As 

nações européias em formação precisavam superar as dificuldades comerciais, e 

para isso era necessário quebrar superstições e mitos, cruzar distâncias e romper 

com o poder dos árabes e de seus aliados italianos, que dominavam o Mar 

Mediterrâneo, no final da Idade Média e de forma inclemente impediam as demais 

nações de trafegar por essa região. Era necessário, portanto, superar essas 

dificuldades a fim de atingir as fontes de especiarias como cravo, canela, gengibre, 

pimenta-do-reino e noz-moscada, entre outros, e assim assegurar para as novas 

nações os ganhos com o livre comércio de produtos em terras européias. 

A viagem de Cristóvão Colombo e a resultante descoberta de um novo 

continente, portanto, constituem um dos principais acontecimentos da passagem da 

Idade Média para Idade Moderna, além de abrir caminho para as principais 

mudanças sócio-políticas e econômicas na Europa moderna e em todo o Ocidente, e 

por fim no mundo. 

Os desafios econômicos acentuavam a luta política entre os reinos. De forma 

que os ambientes políticos eram marcados pela disputa e pela ganância, inclusive 

com a interferência da igreja que se esforçava para manter o domínio na Europa. 

Em diálogo com esse contexto, o filme mostra o drama de Colombo em busca 

de apoio para a viagem pelo Atlântico rumo ao Oriente (como ele imaginava), 

sofrendo restrições por parte da igreja plantada numa visão de mundo fechada, e 

perseguições e armadilhas de políticos e comerciantes gananciosos. Só com o apoio 

do banqueiro Luís de Santángel (tesoureiro do reino de Aragão) e da rainha Isabel 
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de Castela (protagonizada por Sigourney Weaver) foi possível superar a oposição e 

partir para a grande descoberta. 

Por outro lado, o filme dialoga com o contexto da produção, os anos 1990, 

quando os Estados Unidos comemoravam triunfalmente os 500 anos da descoberta 

da América capitalizando as grandes mudanças sócio-políticas e econômicas 

decorrentes do fim da Guerra Fria. Esse espírito já havia se instaurado desde a 

queda do Muro de Berlim, em 1989, acontecimento que serve de símbolo das 

mudanças que ampliaram o alcance do regime de liberdade defendido pelos norte-

americanos. “A crescente abertura da economia mundial, o fenômeno da 

globalização, catapultou as tendências neoliberais e desnorteou os grupos de 

esquerda no mundo todo. A crise das vertentes utópicas era um fato” (NIGRIS, 2006, 

166). O ideário norte-americano de liberdade e democracia suplantava a visão de 

uma sociedade igualitária baseada no controle do Estado. 

Esse clima de vitória do neoliberalismo e do american way of life oferece no 

pós-Guerra Fria, portanto, o pano de fundo para a celebração da descoberta de 

Colombo, em 1492, como o ponto de partida para a mudança de regime sócio-

político e econômico no mundo, como a realização de uma nova ordem sob 

comando dos Estados Unidos. 

Nesta pesquisa, o filme 1492 é considerado como um texto da cultura, em 

cujo interior dialogam diversos outros textos da memória e também narrativas 

mitológicas, as quais ocupam lugar de destaque na cultura norte-americana. Como 

um texto da cultura, o filme 1492 apresenta-se como um complexo sistema de 

signos, os quais dão eco a outras narrativas da memória. O filme dialoga com essas 

narrativas, com o contexto de sua produção e ainda com o contexto histórico dos 

fatos em questão. Esse diálogo e entrecruzamento de textos da memória, no filme, 

são fundamentais para seu entendimento como texto da cultura, e para seu 

processo de produção de sentido. 

Não será possível nem justificado, dentro do escopo desta pesquisa, uma 

análise minuciosa de cada imagem-movimento, nem de todas as seqüências de 

planos57 que compõem a edição da obra de Scott, mesmo porque tal tarefa seria 

                                                             
57 Para LOTMAN (1978, 50), o plano no cinema pode ser definido como a menor 

“unidade de montagem”, “unidade básica da composição da narrativa cinematográfica”, 
“conjunto dos elementos internos do plano”, “unidade de significação cinematográfica”. O 
plano, no entanto, não é o único veículo da significação cinematográfica. Existem unidades 
ainda menores de significação: “os pormenores do plano, e unidades maiores: as 
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impossível, dada a grande quantidade de seqüências de um filme de quase duas 

horas e meia. No entanto, pela própria concepção de texto, segundo a Semiótica da 

Cultura, a interpretação de um texto da cultura não demanda necessariamente a 

consideração sobre cada uma de suas partes, no caso do texto fílmico cada um de 

seus frames, planos e seqüências58, já que no texto da cultura cada parte dialoga 

intrinsecamente com as demais partes e, através desse entrecruzamento, gera 

sentidos e participa do sentido geral. Sendo assim, o sentido geral do texto poderá 

ser lido a partir da consideração atenta a certas cenas, seqüências e mesmo 

conjuntos de signos, capazes de incorporar redes de sentido que abarcam toda a 

produção. 

O objetivo da pesquisa, portanto, é o de analisar o processo de geração de 

sentido e interpretar os sentidos gerados no filme a partir (1) do ponto de vista 

estético formal da composição das seqüências, com definição de planos, foco, 

cores, superfície das imagens; (2) dos sistemas de signos da linguagem visual como 

a moda e o espaço físico onde se desenvolveram as cenas da representação de 

época: figurinos como linguagem da moda com as marcas da época, cores e 

símbolos; (3) da caracterização dos personagens: biotipo, traços psicológicos e de 

                                                                                                                                                                                              
seqüências”. Mas o plano é o “veículo fundamental das significações da linguagem 
cinematográfica” (1978, 51). O plano é a tomada feita pela câmera de uma só vez, sem 
interrupção. Em termos gramaticais, podem-se comparar os planos com as sentenças, 
sendo cada plano uma declaração visual. Um plano representa uma posição particular da 
câmera em relação aos objetos e pessoas filmadas. Num sentido mais visual do que 
técnico, usa-se a palavra “enquadramento” como sinônimo de plano. 

58 Os principais tipos de planos são: (1) Plano Geral de Conjunto: exibe uma vasta 
paisagem, vazia ou com certo número de pessoas ou objetos. Sua função é orientar os 
espectadores quanto ao espaço e os elementos envolvidos na cena. No decorrer do filme, 
sua função é a de informar as mudanças de cenas e seqüências. (2) Plano Geral (Long-
Shot): exibe o ator de longe de corpo inteiro no conjunto do cenário. Tem a função de 
localizar a ação e preparar o espectador para recebê-la. (3) Plano Médio (Medium-Shot): 
exibe um ou vários protagonistas, além de pormenores do cenário subordinados aos 
intérpretes. Se aparece sentado, o ator preenche a tela de alto a baixo. Tem função 
descritiva, mostrando as reações de um ator ao ambiente e aos atores que o cercam. (4) 
Plano Americano (Two-shot): Exibe o ator dos joelhos para cima num cenário não obstrutivo, 
ficando claramente delineados seus gestos e movimentos. Era muito usado por David Wark 
Griffith, cineasta americano considerado pai da linguagem cinematográfica, diretor de O 
Nascimento de uma Nação (1914) e Intolerância (1916). (5) Primeiro Plano (Close-up): 
Mostra o rosto de um ator na tela inteira. É considerado uma das mais importantes 
contribuições do cinema. No close-up se manifesta o poder de significação psicológico e 
dramático do filme. Esse plano cria um microcosmo desligado do espaço e da materialidade. 
(6) Plano de Detalhe (Big Close-up): Exibe somente a boca, os olhos ou a parte de um 
objeto em toda a tela. Frisa um traço ou movimento peculiar do personagem ou objeto 
(“Tipos de planos ou enquadramentos”, 2008). 
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personalidade; (4) das locações e representação de ambientes, com uso de sombra 

e luz, objetos, etc; e (5) da modelização mitológica do texto fílmico, com o emprego 

de temas e narrativas de natureza mitológica, entre outros aspectos. Os elementos 

que compõem uma narrativa fílmica pertencem a vários sistemas de signos das 

linguagens integradas: visual, sonora e verbal. Esses elementos foram, portanto, os 

objetos principais da leitura do texto fílmico. Os signos visuais têm sua capacidade 

comunicativa ampliada quando associados aos signos sonoros e musicais 

(PELEGRINI, 2003). 

 

3.2   Colombo como herói cultural em 1492 

 

No estudo deste texto fílmico, o tópico enfocado é a produção de sentidos 

desencadeada pelo personagem Cristóvão Colombo. O filme de Scott representa 

esse personagem navegador-descobridor como o “novo homem” ou o precursor do 

“novo mundo”, entendido não como o continente descoberto, mas como um símbolo 

do que deveria constituir a futura nação norte-americana. O texto fílmico constrói 

também a imagem de Colombo como uma espécie de demiurgo que enfrenta o caos 

para dele construir uma nova ordem. Este princípio determina a ordem simbólica e 

corresponde à noção de “texto”, conforme Iuri Lotman, como cosmos em relação ao 

caos em que se encontra o universo das possibilidades do plano das significações. 

A opção pela interpretação do texto fílmico a partir da representação de 

Colombo se justifica pelo fato de que a única condição feita por Scott para dirigir a 

produção foi que o personagem fosse interpretado por Gérard Depardieu. 

Naturalmente Scott tem na representação do navegador seu foco principal, em 

virtude do ethos configurado pela aparência física do ator francês. Toda a trama gira 

em torno de Colombo, ele é o personagem central e o elemento dominante da 

maioria dos planos do filme. 

A caracterização de Colombo feita por Scott, portanto, é o núcleo em torno do 

qual gira toda a leitura do filme apresentada neste capítulo da tese. Como 

personagem do filme de Scott, o Colombo interpretado por Depardieu é visto não 

como uma reprodução do personagem histórico, mas como um sistema de signos 

que constrói significados para além da personalidade histórica do descobridor. Como 

diz LOTMAN (1978, 30) “a arte não se limita a reproduzir o mundo com o automatismo 

inerte de um espelho: ao transformar em signos as imagens do mundo, a arte 
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enche-o de significações”. O Colombo de Scott é uma imagem do mundo feita em 

signo, um texto dentro do texto maior, o filme. Como sistema de signos, Colombo é 

visto nesta análise como uma metonímia do novo mundo. Ele representa a ruptura 

com o “velho mundo” e a “velha ordem”. Seu espírito livre e sonhador, transgressor 

dos limites da tradição e dos dogmas, conforme ele é retratado no filme, coloca-se 

em contraste com a mentalidade fechada especialmente dos representantes da 

igreja católica de então. Sua abnegação e sua vocação de mártir, por sua vez, se 

contrapõem à ganância da nobreza política espanhola, como um modo de criticar e 

denunciar essas posições políticas e hegemônicas naquele tempo histórico. 

O filme inicia-se e termina com uma narração em inglês de um personagem-

narrador ideal, no caso da fala final, um intérprete do próprio filho de Colombo, seu 

biógrafo, Fernando59. As imagens que dão abertura ao filme são clássicas 

representações figurativas dos índios e de personagens envolvidos na descoberta 

do Novo Mundo, as quais atribuem um sentido histórico à narrativa. O narrador ideal 

seja o personagem-narrador em off no início ou o intérprete de Fernando no final da 

edição produz o sentido de um relato factual. Esse sentido é reforçado na cena final, 

com um plano fechado de uma mão que escreve um relato da Descoberta e das 

realizações de Colombo, a mão de um personagem que interpreta o filho Fernando, 

que ouve e relata as memórias do pai. 

Todo o filme é falado em inglês, mesmo nos ambientes da coroa espanhola, 

com exceção das falas dos índios e de algumas provocações em espanhol feitas a 

Colombo por nobres espanhóis. 

Nos anos 1980, Gérard Depardieu consolidou-se como um dos melhores 

atores do cinema francês. Quando filmou 1492, ele tinha 44 anos, o que atribuiu a 

Colombo o aspecto de uma pessoa jovem e cheia de energia. Como era mais magro 

em 1992, Depardieu fez Colombo parecer uma pessoa alta e esbelta, o biótipo 

pretendido para este personagem histórico-simbólico idealizado pelo diretor inglês. 

Assim, a interpretação de Gérard Depardieu deu a Colombo o aspecto de um anglo-

saxão60, inclusive pela fala em inglês durante todo o filme. Depardieu é de porte 

                                                             
59 Quando residiu em Córdoba, Colombo conheceu Beatriz Arana, sua segunda 

esposa, com a qual conviveu algum tempo e teve seu segundo filho, Fernando (MAHN-LOT, 
1994, 48). 

60 Em 1999, o tipo físico saxônico de Depardieu granjeou-lhe o papel de Obélix, o 
herói dos quadrinhos que luta junto a Astérix, então, no filme Astérix e Obélix Contra César. 
O sucesso foi refilmado em 2002, como Astérix e Obélix: Missão Cleópatra, e em 2008 
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físico alto e de tez branca, olhos claros, cabelos castanhos louros, no início do filme. 

Na maioria dos planos produzidos por Scott, Colombo se sobressai acima dos 

demais personagens por sua altura e porte elevado, significando sua superioridade. 

Seus movimentos captados em plano médio (descritivo) destacam o balanço dos 

cabelos longos e das vestes em geral compridas, às vezes folgadas, o que imprimiu 

ao personagem o perfil de uma pessoa enérgica, desprendida, independente e 

decidida. A noção de autonomia de pensamento é representada por estas 

características da interpretação do ator dirigido por Scott. 

No elenco do filme há poucas pessoas realmente de tez branca, entre elas, 

Colombo, a rainha Isabel e o navegador Martín Pinzón. Enquanto o tesoureiro 

Sanchez (muito oportunista), o nobre Moxica (ganancioso e pronto a executar os 

índios), o funcionário Francisco de Bobadilla e o reitor de Salamanca (Arojaz) têm 

cabelos escuros e mesmo crespos, como é o caso deste último. A rainha Isabel foi o 

apoio de Colombo, e Pinzón, seu intermediário com o banqueiro Luís de Santágel61. 

A tez branca é tomada como signo da pureza de propósitos. O espírito livre da 

rainha Isabel, que acreditou e abraçou o sonho do Colombo a despeito da recusa do 

conselho de Salamanca, é simbolizado pelos seus cabelos soltos, cacheados e 

louros, bem como em seu decote ousado e na insinuação de uma vida amorosa 

irregular. 

Ao longo da edição de 1492, vários planos fechados de Colombo são 

exibidos. O close muitas vezes capta só sua fisionomia entre o queixo e a testa. As 

imagens quase congeladas são alteradas por pequenas contrações nos músculos 

da face branca de Depardieu, ora no canto dos olhos, ora no canto dos lábios. Esses 

closes ocorrem em diversas seqüências. No início do filme, há um plano médio em 

que Colombo fala com seu filho Fernando (então, com cerca de 10 anos). Ambos 

estão sentados nas rochas, à beira-mar, vendo um navio que parte. As ondas 

quebram sobre as rochas, mostrando o mar agitado. Colombo descasca uma laranja 

com uma pequena faca nas mãos, e diz para o filho, que vê o navio desaparecer no 

horizonte, que a Terra é redonda, como a laranja. Essa seqüência é cortada com um 

                                                                                                                                                                                              
como Astérix e Obélix nos Jogos Olímpicos. Os saxões descenderam dos vikings, de onde 

vêm os personagens Obélix e Astérix. A afinidade física entre Depardieu e o biótipo anglo-
saxão não ficou, portanto, restrita ao filme de Scott. 

61 O tesoureiro de Aragão, o judeu “converso” Luis de Santángel adiantou à rainha 
um milhão de maravedis para tornar viável a viagem de Colombo (MAHN-LOT, 1994, 51). 
Assim, um judeu esteve envolvido diretamente na descoberta do Novo Mundo. 
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close de Colombo, destacando seus olhos, que exibem leve contração, como se 

sentisse uma vibração com a idéia e a possibilidade de desvendar o oceano e provar 

que a terra é mesmo redonda. 

LOTMAN (1978, 55) explica que no plano fechado ou close, as representações 

de partes do ator ou de algum objeto, “tornam-se signos e passam a poder designar 

outra coisa além daquilo de que são o reflexo visível”. Essas representações 

adquirem “capacidade de se tornarem signos convencionais, de abandonarem o 

estado de simples cópias da realidade para se tornarem as palavras da linguagem 

cinematográfica”. “Quando vemos em grande plano mãos que ocupam todo o 

„écran‟, nunca dizemos: „São mãos de um gigante, são mãos enormes‟. A dimensão 

neste caso não significa de maneira nenhuma tamanho” (1978, 52). Os closes de 

Colombo, portanto, tornam-se signos de uma realidade interior vivida pelo 

personagem. 

O crítico de cinema e teórico húngaro Bela BALÁZS (2003) explorou a 

contribuição do cinema através do close-up e big-close na percepção do mundo 

interior humano. Segundo ele, o primeiro plano ou close adentra ao chamado 

“mundo da fisionomia”, em que o rosto ampliado e isolado confunde-se com o 

mundo da alma, diante do qual desaparece toda referência ao espaço e ao 

tempo. Quando não é apenas descritivo, o close corresponde a uma invasão do 

campo da consciência, sendo capaz de captar as tensões mentais do personagem. 

A contração de um músculo da face, um movimento no canto dos olhos, captados 

em close, podem revelar a tempestade interior por que passa o personagem. 

Outra seqüência em que o close de Colombo chama a atenção é quando ele 

enfrenta os sábios religiosos da Universidade de Salamanca, tentando convencê-los 

de suas teorias e da possibilidade de alcançar as Índias através do Atlântico. O 

inquiridor, que espera Colombo a qualquer momento deixar cair uma prova de 

heresia, indaga se o marinheiro se sente “chamado” por Deus, sendo um novo 

messias62. A pergunta faz Colombo paralisar por alguns segundos, como se 

                                                             
62 Colombo compareceu perante os sábios e religiosos de Salamanca em novembro 

de 1486. “Ele foi submetido a um verdadeiro suplício. ... Os dominicanos eram o poço do 
saber da Inquisição e nas cinco horas em que tiveram pela frente Cristóvão Colombo o 
trataram como se trata o grotesco. Mal reconheceram seus méritos de desenhista de 
mapas. Quanto ao resto, tinham este senhor Colombo como um falso Messias da geografia, 
negador da milenar verdade teológica, defensor da idéia de uma terra redonda, à qual a 
milenar reflexão da Igreja já tinha reduzido ao mais vil dos absurdos” (FAERMAN, 1998, 16). 
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relutasse em assumir seu chamado espiritual, no qual tinha fé. Sua luta mental (ele 

sabe que poderia ser mandado para a fogueira) e sua convicção se extravasam 

nesse close. Como só é possível na linguagem do cinema, a câmera capta e revela 

seu mundo interior, sua alma, que parece aturdida diante do chamado divino e da 

incredulidade e dureza de coração dos homens. O close de Colombo também é 

coberto com uma música, que acentua o momento exato da contração de seu rosto 

com uma nota densa e grave como uma explosão. 

Durante a viagem, quando os marinheiros questionam e desconfiam de 

Colombo, considerando-o lunático, quando os barcos parecem perdidos em alto mar 

sem esperança de chegar a terra, a ansiedade e a tormenta interior de Colombo são 

captadas em novos closes, em que seus olhos são destacados, com leves 

movimentos, como em prece. 

Repetidos em diversas seqüências ao longo do filme, os closes do rosto de 

Colombo exibindo leves movimentos que captam sua luta interior, seu plano 

axiológico de valores, sua convicção íntima, comunicam ao espectador que Colombo 

sabe qual seu destino e que existe terra ao Ocidente, e que vai descobrir um novo 

mundo. Há um tipo de certeza em seu rosto, captada nesses closes, a qual é 

oriunda de sua convicção de ter sido chamado por Deus, como ele mesmo confessa 

em seus diários. Essas convicções são representadas pela linguagem fílmica, diante 

dos embates enfrentados pelo personagem. LOTMAN (1978, 83) diz que “as coisas 

que se repetem no cinema adquirem uma „expressão‟ que pode tornar-se mais 

significante do que a própria coisa”. Os closes de Colombo são como janelas, 

abertas pela linguagem cinematográfica, as quais comunicam ao espectador o 

conflito interior do personagem. A repetição da imagem cria uma cadeia, ao longo da 

qual o personagem vai assumindo sua vocação, como num processo de iniciação. 

Essa tormenta interior se expressa nos leves, mas concentrados, movimentos dos 

músculos de sua face captados em close e big-close. 

No início do filme, na conversa entre Colombo e a rainha Isabel, ele diz que 

tem 39 anos. Seus cabelos são castanhos, quase louros, e compridos. No decorrer 

de suas jornadas, as imagens mostram seu envelhecimento. No final do filme, 

Colombo exibe cabelos brancos meio acinzentados, seu rosto mostra vincos de 
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cansaço e desgaste, ele também parece emagrecido e curvado63. Entre outros 

aspectos, enquanto signos os cabelos compridos e sua trajetória de mártir, sendo 

explorado, injustiçado, incompreendido, traído e preso pela corte manipulada pelos 

políticos e nobres espanhóis, dialogam com outros textos da memória e produzem 

uma identificação entre a imagem de Colombo e a imagem do mártir, como a de 

Jesus Cristo64. Nas últimas seqüências, Colombo aparece algumas vezes entre 

sombras, especialmente na prisão, mas um raio de luz ilumina sua cabeça, 

atribuindo uma aura mítica ao personagem. 

A aura mítica em torno de Colombo representada no texto fílmico 

corresponde às crenças íntimas do navegador, e produzem o sentido da Descoberta 

como um  acontecimento de ordem celestial. Consta que desde 1477, Colombo se 

dizia apaixonado pelo que ele chamava de “os segredos do mundo”. 

Particularmente, interessava-se pelo assim chamado “Thule”, o limite setentrional e 

ocidental do mundo conhecido dos antigos. “Thule” havia sido objeto de uma 

profecia de Sêneca. Uma vez convertido em “Almirante do mar oceano”, Colombo 

transcreveu, em seu Livro de profecias, quatro versos da Medéia de Sêneca: 

“Tempo virá, nos derradeiros anos do mundo, em que o oceano desfará as amarras 

das coisas. Uma terra imensa revelar-se-á, pois surgirá um navegador, tal qual 

aquele que tinha por nome Tifis e que foi guia de Jasão, e descobrirá um mundo 

novo. E Thule deixará de ser o limite do universo”. Colombo acreditava ser ele 

mesmo esse novo Tifis (MAHN-LOT, 1994, 43-44). Assim, por fé nas profecias e por 

sua convicção de ser escolhido, o navegador estava seguro de que havia terras ao 

ocidente e que ele as poderia achar navegando por algumas semanas. 

Uma vez descoberta a terra ao ocidente, a realização de Colombo foi vista 

por certos espanhóis como a ação de um iluminado. O milanês Pietro Martyr 

d‟Anghera, morador da Corte, interpretou o deslumbramento geral junto a seus 

                                                             
63 Consta que a última viagem de Colombo ao Novo Mundo foi nos 1502 e 1503, 

quando explorou o litoral da América Central, desde Honduras até o Panamá. Ele retornou a 
Castela em novembro de 1504, quando escreveu: “Não tenho mais um fio de cabelo que 
não seja branco e meu corpo já não agüenta mais” (MAHN-LOT, 1994, 59). 

64 No dia 17 de dezembro de 1500, Colombo foi recebido pela última vez pelos reis 
Fernando e Isabel. “Não é ninguém parecido do Colombo que tinha quarenta anos quando 
começara estas peripécias; aos cinqüenta, parece tão mal – pensam todos os que o vêem. 
O rei e a rainha correram, na hora em que Cristóvão Colombo caiu, sangrando diante do 
trono, no ato sagrado da genuflexão – e o levaram a uma cadeira. A rainha começou a 
chorar” (FAERMAN, 1998, 25). 
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correspondentes espanhóis e italianos: “Ó admirável descoberta! Eis que o que 

permanecia ignorado desde a origem do mundo começa a se desvendar! ... 

Colombo acaba de descobrir um novo hemisfério da Terra pelos antípodas 

ocidentais” (Apud MAHN-LOT, 1994, 53). Tomados de entusiasmo, os reis Fernando e 

Isabel escreveram ao Almirante: “Quanto mais compreendemos a grandeza de 

vosso desígnio, mais avaliamos a ciência de que deste prova e que não poderíamos 

supor em nenhum mortal” (MAHN-LOT, 1994, 53-54). 

Na quarta viagem de Colombo ao Novo Mundo, com saída em maio de 1502, 

ele com 51 anos de idade escreveu, da Jamaica, uma carta aos reis católicos, um 

mês após sua chegada, a qual é conhecida como “Lettera Rarissima”. Chegou a 

Santo Domingo em 29 de junho de 1502, mas o Governador não o deixou 

desembarcar, apesar da tormenta que se aproximava. Nessa viagem ele diz ter tido 

uma experiência mística. 

O mar ficou agitado e feroz e não permitiu que ninguém mais saísse; os índios, 
inúmeros, juntaram-se e mostraram-se hostis; tiveram que combatê-los e por fim 
matá-los. Meu irmão e todo o resto da tripulação estavam em um navio que ficou lá 
dentro: eu, muito só do lado de fora, numa costa tão bravia, com febre alta e tanto 
cansaço; a esperança de sobreviver era nula. Exausto, adormeci gemendo. Escutei 
então uma voz piedosa, dizendo: “Ah, estulto e lerdo em crer e servir a teu Deus, ao 
Deus de todos! Que foi que ele fez mais por Moisés ou por Davi, seu súdito? Desde 
que nasceste, sempre demonstrou por ti muito carinho. Quando te viu em idade de 
contentá-lo, fez teu nome ressoar maravilhosamente pela terra toda. As Índias, que 
constituem partes tão ricas do mundo, deu para que fossem tuas. Tudo o que Ele 
promete, cumpre e dá em dobro. Agora mostra o prêmio por esses trabalhos e 
perigos que passaste servindo a outros”. Eu assim entorpecido, a tudo escutei; mas 
não encontrei resposta para palavras tão certas , a não ser chorar pelos meus erros. 
Acabou Ele, quem quer que fosse, de falar, dizendo: “Não tenhas medo; confia; 
todas estas tribulações estão escritas em pedra mármore e não sem motivo” 
(COLOMBO, 1998, 168). 
 

Assim, o texto fílmico, ao retratar Colombo como um iluminado, dá eco às 

próprias crenças do navegador e as legitima mediante os signos que emprega. 

O texto fílmico retrata Colombo como um defensor dos índios. Em nenhuma 

cena do filme 1492 Colombo é mostrado como um explorador dos índios. Pelo 

contrário, ele os defende e os trata de igual aos espanhóis. Para ele, os índios são 

criaturas de bom trato, criadas por Deus. Essa postura amistosa atribuída a 

Colombo em relação aos índios não equivale aos relatos históricos. Marianne MAHN-

LOT (1994, 56) diz que Colombo, bastante acostumado ao comércio de escravos 

praticado correntemente, “julgou econômico amontoar os infelizes prisioneiros 

[índios] em porões como „frete de ida‟. A chegada desse gado humano em Sevilha 
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produziu efeito bastante desagradável sobre a Rainha Isabel, que exclamou: „Quem 

autorizou meu Almirante a dispor dessa maneira de meus súditos?‟”. A rainha 

Isabela indignou-se com a proposta da escravização de índios por parte de 

Colombo. “Chegou a proibir que o Almirante, ou qualquer outro navegador, levasse 

indígenas para Castela”. No entanto, com sua morte, em 26 de dezembro de 1504, 

“a escravização se generalizou, estendendo-se a todas as tribos e não apenas aos 

„canibais‟” (nota 3, em COLOMBO, 1998, 134). 

Em carta aos reis católicos, em 30 de janeiro de 1493, escrevendo da ilha 

Isabela, o próprio Colombo propõe levar os índios para a Espanha para que 

aprendam o cristianismo, se convertam, sejam batizados e deixem o “costume 

desumano de comer gente” (COLOMBO, 1998, 133). Ele ainda falou em escravizá-los. 

“Libertos dessa desumanidade, acreditamos que se mostrarão superiores a 

quaisquer outros servos, desumanidade que logo perderão quando estiverem longe 

de sua terra; e desses poderá haver muitos, usando-se o chicote. ... E Suas 

Majestades ainda poderiam fazer valer seus direitos sobre os escravos levados para 

aí” (COLOMBO, 1998, 134). 

Assim, o texto fílmico reproduz os fatos segundo sua própria lógica. Ao 

reproduzir a imagem de Colombo como defensor dos índios e contrário à sua 

escravização, produz o sentido e constrói o personagem como uma espécie de 

precursor do novo mundo fundado no princípio da liberdade.   

 

3.3   Signos da tradição ibérica e da velha ordem: a linguagem dos
 espaços e da arquitetura das cidades 
 

O texto fílmico de Scott usa uma série de planos para representar a cultura 

ibérica e a tradição católica, especialmente no interior de alguns ambientes. 

Os planos que reproduzem os ambientes da corte, da Universidade de 

Salamanca, dos mosteiros católicos e das ruas espanholas são ricos em penumbra, 

o que corresponde a um sistema de signos no qual se situam os textos visuais da 

cultura ibérica. Há sombra, penumbra e cruzes por todos os lados, especialmente 

numa cena de execução de três mártires na fogueira em praça pública, em que o 

povo acorre ao local, no início do filme. Em alguns planos, há até cinco cruzes 

espalhadas no cenário. O ambiente apesar de público parece fechado e comprimido. 

No interior da Universidade, quando Colombo é argüido pelos sábios 

religiosos, há um plano geral em que a câmera se desloca lentamente descrevendo 
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elevadas e maciças colunas de mármore com arcos e abóbadas no teto. A luz que 

entra pelos pequenos vitrais torna azulada a atmosfera interna. O tom azulado do ar, 

na imagem, sugere o peso opressivo do ambiente e da mentalidade de clausura. No 

interior dos mosteiros, planos médios e gerais também destacam colunas de pedra 

esculpidas no estilo ibérico. O mesmo ocorre nas imagens descritivas da corte, com 

colunas de pedra e arquitetura clássica. A solidez e a firmeza das colunas de 

mármore, em todos esses ambientes, são signos visuais que comunicam o sentido 

da tradição. A pedra é uma metáfora da imobilidade e da solidez das tradições 

religiosas que engessam toda a Europa católica, especialmente a Espanha, da 

rainha Isabel e da Universidade de Salamanca, cujos sábios afirmam serem 

perigosas as mentes inquietas e livres, quase sempre heréticas, como a de 

Colombo. 

Na mesma Universidade de Salamanca, o texto fílmico mostra outra metáfora 

desta tradição. A parede atrás do conselho de sábios é escura e alta, com diversas 

esculturas, parecendo ser feitas em madeira escura. O representante da igreja, 

Arojaz, está assentado no centro do imponente painel, ladeado pelos pares. Acima 

de sua cabeça destaca-se uma cruz em cor clara, como se oprimida pelo painel 

escuro. O personagem que parece ser o reitor da universidade interroga Colombo 

em tom de argüição, com um pequeno cetro na mão, signo de autoridade e 

superioridade. 

A discussão entre Colombo e o conselho é coberta com imagens de 

diferentes planos. Mas há um plano que se reitera, em geral, quando Colombo fala. 

Esse enquadramento geral apresenta uma imagem composta de duas camadas, 

Colombo em primeiro plano, e o conselho em segundo (ver Anexo 1.1). Às vezes, 

uma mesa com livros e rolos (pergaminhos) se coloca entre as duas camadas 

(IVÁNOV, 1979, 258) da imagem como uma fronteira entre dois sistemas da cultura, 

entre Colombo (como signo do sistema da nova ordem) e o conselho de sábios e o 

painel ao fundo (como um conjunto de signos do sistema da cultura da tradição e 

dos valores do velho mundo). Quando esse enquadramento é feito, a câmera capta 

Colombo dando as costas ao painel, e dirigindo-se adiante. Então, a imagem mostra 

Colombo de baixo para cima e desfoca o grande painel com as autoridades e 

representantes da igreja. Nesse movimento, a imagem da câmera o projeta em 

ascensão sobre os sábios e o painel signo da tradição. O deslocamento do foco 

sobre a superfície da imagem, destacando Colombo dando as costas ao painel 
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como signo da tradição, é um recurso próprio da linguagem fotográfica e do cinema. 

Com esse deslocamento do foco sobre o plano, a imagem, em diálogo com o 

contexto da época, produz o sentido de uma mudança de poder, comunicando o 

encontro entre Colombo e os representantes da igreja como marco do início de um 

deslocamento do poder e da autoridade, situação de fronteira em transição, em que 

a igreja e a tradição perdem seu lugar, sendo o mesmo ocupado por indivíduos 

visionários e de espírito independente, os quais serão os construtores do “novo 

mundo”. Essa transformação vai caracterizar o surgimento dos Estados nacionais 

europeus, mas principalmente do Estado norte-americano, liderados por pessoas 

independentes, os quais vão assumir o poder sócio-político em detrimento da 

autoridade da igreja. Essa superação em relação aos sábios e representantes da 

igreja, comunicada pela linguagem fílmica, não ocorre na universidade, mas vai se 

concretizar mais tarde, com a descoberta do novo continente, a contragosto da 

igreja, a qual procura tirar o mérito de Colombo e atribuir a Américo Vespúcio. 

Além das colunas de pedra, os livros são usados por Scott como signos da 

tradição e da velha ordem em outra seqüência. No início do filme, Colombo visita 

seu filho Diego, então um adolescente, num mosteiro. Ele é recebido pelo sacerdote, 

que parece ser o superior daquela ordem, num salão que parece ser uma biblioteca, 

onde há muitos livros, prateleiras, pergaminhos e alguns escrivães, que copiam e 

reproduzem os livros, outros que os encadernam. Nesse mesmo ambiente mais 

tarde, chocado com a resistência dos sábios de Salamanca que negaram 

autorização à corte para investir em seu intento, Colombo se revolta e começa a 

quebrar mesas e prateleiras jogando os livros ao chão, e gritando “Mentiras! 

Mentiras!” “Tudo é mentira!” Colombo se revolta contra os livros, aí tomados como 

signos das formas de conhecimento da velha ordem, intransigente e fechada. 

Assim, o personagem Colombo interpretado por Gérard Depardieu em 1492, 

como um sistema de signos, produz o sentido de Colombo como o “novo homem”, o 

precursor do “novo mundo”. Essa representação é livre em relação a certos fatos 

históricos, confirmando que a arte cinematográfica produz sentidos novos e 

independentes ao reproduzir os fatos. A representação do personagem é 

modelizada pelas narrativas religiosas que, ao aproximá-lo semioticamente do 

messias, projetam-no como libertador e conquistador, precursor do novo mundo 

prometido nas profecias das narrativas religiosas fundadas no “código-texto” e que 

ecoam nos textos de Fiore, e nos próprios diários de Colombo. 
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3.4   Colombo como conquistador do “paraíso” 

 

Tanto a saída de Cristóvão Colombo do porto de Palos, na Espanha, quanto 

sua chegada ao Novo Mundo são momentos do filme a que a produção de Scott dá 

especial atenção. 

Desde 1486, Colombo estivera decidido a empenhar sua vida na travessia do 

Atlântico certo de que encontraria terra ao ocidente. Depois de uma peregrinação 

durante anos, desde a Itália, passando por Portugal até a Espanha, em busca de 

apoio a seu projeto de cruzar o Atlântico, ele finalmente sai comandando três 

embarcações, Santa Maria, Pinta e Niña, no dia 3 de agosto de 1492. 

No texto fílmico, as imagens da saída de Colombo são feitas ao amanhecer, 

embora conste dos relatos históricos que ele tenha saído à meia-noite65. A 

seqüência de imagens, produzidas artisticamente, gera um sentido especial ao 

retratar a saída de Colombo ao amanhecer e não à noite. Scott produziu a 

seqüência mostrando o Porto de Palos em grande agitação e expectativa, com 

muitas pessoas, além dos parentes de Colombo e dos marinheiros. O primeiro 

passo dessa seqüência é um plano geral de conjunto que enquadra só as águas do 

mar na cor dourada, com o Sol começando a despontar (ver Anexo 1.2). As 

embarcações se desprendem do porto e deslocam sobre o oceano à luz dos 

primeiros raios do Sol, e com os acordes da música “Conquest of paradise”, do 

compositor grego Vangelis, produtor musical de toda a trilha sonora do filme. Os 

raios do sol produzem sobre a água um efeito luminoso, todo o oceano parece 

dourado, e a música de Vangelis imprime à cena um tom religioso de conquista. 

Colombo finalmente sai para a realização de seu sonho, que Scott retrata como um 

sonho de uma humanidade livre. A linguagem musical em seu ritmo integra-se à 

linguagem visual, marcando o balanço das embarcações sobre as águas. A luz do 

Sol ao amanhecer, a cor dourada da água e a música de Vangelis formam um 

sistema de signos gerador do sentido de conquista e realização. A imagem da noite 

                                                             
65 Simon Wiesenthal diz que Colombo dera ordem para que toda a tripulação 

estivesse a bordo às 23 horas certas, pois naquela meia-noite entraria em vigor um édito de 
expulsão dos judeus da Espanha. E entre sua tripulação haveria vários deles. No seu diário 
Colombo escreveu: “Neste mesmo mês ... em que Vós, os santos reis, haveis expulsado os 
judeus das vossas terras, Vossas Majestades me enviaram às Índias com uma frota” (1974, 
10). Os judeus foram expulsos da Espanha por decreto assinado em 30 de março de 1492. 
O prazo para que abandonassem a Espanha se esgotou em 3 de agosto do mesmo ano (ver 
nota 3, em COLOMBO, 1998, 30). 
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convertendo-se em dia, da escuridão dando lugar à luz enquanto as embarcações 

deixam a Espanha, produz metaforicamente o sentido de que a saída de Colombo 

rumo ao Novo Mundo marca a transição do velho mundo para o novo, a substituição 

da velha ordem por uma nova ordem, um evento de natureza religiosa. 

A descoberta da América foi vista como um acontecimento de ordem celestial 

por muitos místicos europeus e depois pelos pais peregrinos puritanos. Essa visão 

religiosa da Descoberta modeliza a narrativa. Gómara em Historia de lãs Índias, 

escreveu: “A descoberta das índias é a maior coisa desde a criação do mundo, 

excetuada a Encarnação d‟aquele que o criou” (Apud MAHN-LOT, 1994, 85). Em carta 

escrita ao banqueiro e financiador da primeira viagem, Luís Santángel, em 14 de 

fevereiro de 1493, Colombo dizia: “Eu vos escrevo, Senhor, sabendo do grande 

prazer que tereis ao tomar conhecimento de que Nosso Senhor deu um resultado 

triunfal à minha viagem. ... Achei aí numerosas ilhas. ... A primeira ilha que descobri, 

eu a chamei San Salvador em honra à Divina Majestade que me deu tudo isso por 

milagre; os indígenas a chamam Guanahani” (Apud MAHN-LOT, 1994, 102). 

Esse mesmo sentido religioso de conquista e realização será reforçado na 

seqüência que reproduz a chegada de Colombo ao Novo Mundo. Após a primeira 

visão de terra, pequenos barcos são lançados à água para que Colombo e os 

representantes da corte espanhola desçam primeiro e alcancem a terra firme. O 

primeiro barco a tocar a areia é o que leva o agora Almirante dos mares, feito Dom 

Cristóvão Colombo. O Almirante veste um casaco marrom sobre a blusa clara e fina 

que usa a maior parte do tempo66, empunha uma espada para descer e pisar a terra. 

Entra a música de Vangelis, ampliando o sentimento de conquista atribuído à cena. 

Colombo desce do barco em slow motion, numa cena mágica. A seqüência parte de 

um plano geral que orienta o espectador geograficamente, para um plano médio. A 

câmara fecha, então, em Colombo, num plano americano que capta seus 

movimentos, sua expressão facial e seu semblante, num misto de felicidade e 

expectativa. Em seguida, fecha o plano, em close, captando só as pernas e os pés 

de Colombo, com movimentos bem marcados. A imagem fixa nitidamente as marcas 

dos primeiros passos de Colombo no Novo Mundo, com detalhes que permitem ver 

suas botas encharcadas, a água que sai delas. Colombo cai de joelhos e faz uma 

                                                             
66 Colombo não se vestia como um vice-rei, “mais parece um franciscano” (FAERMAN, 

1998, 24). 
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prece de gratidão, como se reconhecesse a mão divina em sua viagem e atribuindo 

à divindade a conquista alcançada, inserindo com a linguagem gestual os signos do 

sistema da religiosidade. O close nos pés de Colombo marca a posse da terra, 

comunicando metaforicamente que “o paraíso está conquistado”. A marca dos pés 

no solo é signo de conquista. Nisso o texto fílmico cria uma interface com as 

imagens da conquista da Lua, com as marcas dos pés dos astronautas, signos 

empregados no texto fílmico Independence Day, objeto do capítulo seguinte. 

A cena da chegada de Colombo, como representação no plano simbólico, não 

corresponde aos acontecimentos no plano histórico e documental. A representação 

do fato histórico pretende atribuir-lhe determinada significação num novo contexto, 

do ponto de vista do diretor do filme. 

LOTMAN (1978, 31-32) diz que o objetivo da arte não é reproduzir este ou 

aquele objeto, mas sim “torná-lo portador de significação”. A construção artística do 

texto fílmico retrata a chegada de Colombo ao Novo Mundo reproduzida na memória 

coletiva, carregada de significados mitológicos, enquanto descoberta ou conquista 

do paraíso. A relação com o passado é mediada pela mitologia. Essa imagem 

idealizada é ainda a percepção da arte cinematográfica desse fato, segundo Scott, 

no contexto da produção do filme, quando o Novo Mundo, ali descoberto ou 

conquistado, articulou seus valores e seu modo de vida de forma globalizada como 

se fosse a melhor e mais desenvolvida cultura. 

Enquanto o conquistador toma posse da terra em nome dos reinos de Castela 

e Aragão67, nominando-a de San Salvador, o escrivão aproxima-se com a ata para 

que seja assinada por Dom Cristóvão Colombo, que assina na forma de um 

monograma “Kristo Ferens” (MAHN-LOT, 1994, 56), isto é, “portador de Cristo”, como 

ele se considerava. As marcas dos pés no solo e a assinatura do conquistador, 

captadas em plano fechado, são signos visuais que presentificam a posse da terra, 

do Novo Mundo. 

Colombo era um marinheiro, e a representação dos marinheiros também é 

parte do processo de produção de sentido em torno do homem livre. Os marinheiros 

são mostrados em 1492, na maioria das vezes, semidespidos. As imagens fazem 

um contraste entre eles e as demais pessoas. Enquanto os nobres, escrivães e 

                                                             
67 Os reinos de Castela e Aragão achavam-se unidos pelo casamento de Isabel com 

Fernando (MAHN-LOT, 1994, 38). 
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funcionários da corte, nas viagens, permanecem com trajes típicos, os marinheiros 

aparecem sem camisa, suados, cabelos despenteados. Seu palavreado é solto e 

desimpedido. Eles se banham no convés do navio simplesmente derramando um 

balde de água sobre o corpo para aliviar o calor. Com signos de liberdade e 

informalidade, o texto fílmico retrata os marinheiros como representantes do homem 

livre, o personagem do novo mundo. Colombo e os marinheiros são situados entre 

dois mundos. Na América, eles encontram os índios despidos, representados assim 

como parte da natureza; em oposição aos nobres espanhóis que permanecem com 

roupas fechadas, justas e mesmo pretas, assim representados como parte da 

tradição. Colombo traja uma blusa branca, folgada, surrada e semi-aberta na maior 

parte das cenas no Novo Mundo. Essa informalidade e liberdade marcada pela 

maneira de os marinheiros se vestirem e de se portarem é uma forma de o texto 

fílmico mostrar o “marinheiro” como um signo do novo homem, livre. Quando fala 

com Colombo pela primeira vez, na Espanha, para oferecer o apoio financeiro do 

banqueiro Dom Luis de Santángel ao projeto de Colombo, o marinheiro Martin 

Pínzon diz que entende Colombo e sua angústia diante da não aprovação do 

conselho de Salamanca: “Sabe por que eu te entendo, porque nós marinheiros não 

gostamos que nos digam aonde devemos e aonde não devemos ir”. 

 

3.4.1   Colombo e as forças do caos 

 

Ao retratar a descoberta do Novo Mundo, o texto fílmico 1492 é modelizado 

pelas narrativas mitológicas do surgimento de um “novo céu” e uma “nova terra”. 

Algumas seqüências, no entanto, são como citações a certas narrativas mitológicas. 

Essas seqüências aprofundam o sentido mitológico da realização de Colombo e 

retratam o marinheiro como um demiurgo ou um herói cultural. 

Nas produções do cinema, as narrativas arcaicas favorecem a modelização 

dos textos fílmicos pelos textos da cultura norte-americana nos quais se verificam as 

linguagens e signos constituintes do sistema modelizante do messianismo norte-

americano. 

As narrativas mitológicas são textos da cultura que exercem modelização 

especialmente em textos artísticos, como do cinema. Lotman classifica os textos 

artísticos e não artísticos em “sem tema” e “com tema”. Os textos “sem tema” tratam 

com a constituição ou a natureza de determinada coisa, enquanto os “com tema” 
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mostram como determinada condição/situação/ordem foi produzida ou realizada. “Os 

textos sem tema são aqueles que instituem uma certa ordem, uma certa 

regularidade, uma classificação. Revelam a estrutura da vida num nível qualquer da 

sua organização” (LOTMAN, 1978, 117). A característica é a ausência de mudança, a 

repetição, que é o que não ocorre nos textos com tema. No texto com tema, trava-se 

sempre uma luta contra certa “ordem” ou certo “modelo do mundo”, com sua 

resultante “transgressão” ou quebra por parte do herói. “Uma das facetas assenta na 

impossibilidade da transgressão, a outra na impossibilidade da não transgressão do 

sistema estabelecido. Daqui o evidente sentido revolucionarizante das narrações 

com tema e a importância para a arte deste tipo de construção” (LOTMAN, 1978, 117-

118). Nos textos com tema, 

a estrutura do mundo apresenta-se ao herói como um sistema de proibições, uma 
hierarquia de fronteiras que não se podem transpor. Isto tanto pode ser a linha que 
separa a “casa” da “floresta” no conto de fadas, como os vivos dos mortos no mito, o 
mundo dos Montéquios dos Capuletos, e a nobreza ou o povo, a riqueza e a miséria. 
Os heróis, ligados a um destes mundos, são, do ponto de vista do tema, imóveis. 
Opõe-se-lhes o herói dinâmico (um único, geralmente) que possui a faculdade de 
transpor a fronteira, coisa inconcebível para os outros heróis: vivo, desce ao reino 
das trevas; plebeu, apaixona-se por uma jovem nobre; pobre, procura tornar-se rico. 
É a transgressão da proibição que constitui o elemento significante da conduta da 
personagem, isto é, o acontecimento (LOTMAN, 1978, 118). 

 

Em 1492, Colombo encontra-se entre o “velho mundo” e o “novo mundo”, 

entre a tradição e a mudança. O oceano Atlântico é tomado como a fronteira que 

separa os dois mundos. As águas agitadas, como na imagem inicial de Colombo 

com o filho Fernando, em que elas quebram sobre as rochas, são também uma 

metáfora das dificuldades e dos empecilhos à transgressão e à travessia da 

fronteira. O oceano é espaço semiótico da fronteira entre a tradição e nova ordem, 

entre autoritarismo e liberdade. A realização de Colombo e o surgimento do novo 

mundo só serão possíveis mediante a transgressão do limite, a travessia da fronteira 

que representa o rompimento com a velha ordem européia e com as tradições 

religiosas. “A própria transgressão das proibições realiza-se geralmente não como 

um acto único (um acontecimento), mas antes sob a forma de uma microcadeia de 

acontecimentos: é isto que constitui o tema” (LOTMAN, 1978, 118).  

Dessa forma, a abertura de um texto “com tema”, em geral, mostra um mundo 

fechado e restringido por certas normas e proibições, idéias e tradições, as quais 

impedem a mudança e a realização dos sonhos e das conquistas. O herói se 

apresenta como aquele que pode romper os limites para alcançar ou conquistar 
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tesouros para o bem comum. Colombo é representado em 1492 como um sonhador, 

cujos sonhos só se realizarão mediante a quebra e ruptura de certos limites, 

impostos pela igreja, pela tradição e pela velha ordem. A ruptura para a nova ordem 

só é possível como a realização de um “herói cultural”, conforme MELETINSKI (2002, 

55-56). 

O embate entre diferentes semiosferas é modelizado na estruturação dos 

sistemas de signos opostos. Colombo precisa vencer a resistência dos sábios de 

Salamanca junto à corte espanhola, os representantes da igreja. Ele os enfrenta 

claramente no conselho. O navegador precisa convencer os reis espanhóis, 

desvencilhar-se de seus adversários na corte, tomados de inveja e rancor por ele ser 

um elemento de outro espaço semiótico a granjear o favor da rainha Isabel de 

Castela. Colombo precisa cruzar o Atlântico, espaço semiótico constituído de mitos e 

mistérios no imaginário mítico da cultura européia da Idade Média. O final do 

Atlântico daria nas “colunas de Hércules”, onde as embarcações cairiam para o 

precipício. Tendo alcançado o Novo Mundo, Colombo precisa vencer a resistência 

dos índios, elementos de outra semiosfera, os quais se lhe opõem. Ele enfrenta as 

forças do caos, também metaforizadas nas forças da natureza revolta. 

Os obstáculos às realizações de Colombo como um herói na conquista do 

paraíso são reproduzidos pelo texto fílmico de diferentes formas. Interessam mais 

para este estudo as imagens, narrativas e signos empregados para caracterizar a 

saga de Colombo como a de um herói cultural ao modelo da mitologia. 

A chegada de Colombo e de sua tripulação ao Novo Mundo é reproduzida em 

1492 com uma seqüência na qual ecoa a memória de importantes textos 

mitológicos. O grupo entra na floresta à beira da praia em passos lentos, ritmo 

correspondente aos signos do temor e da prudência, quando se explora o 

desconhecido. Na praia, as embarcações alcançaram terra em plena luz do dia. Mas 

a floresta não é clara e amigável, constituindo um sistema de signos da 

agressividade. Os esparsos raios do Sol atravessam a copa densa das árvores e se 

refletem nas sombras azuladas para dar à cena o aspecto do mistério e do 

desconhecido. 

No meio da floresta, os primeiros animais mostrados no texto fílmico são duas 

serpentes, uma após a outra. Além delas, só alguns pássaros sobrevoam a copa 

das árvores. As serpentes deslizam sobre os troncos das árvores, movimento que 

marca seu domínio. A serpente é um dos signos mais comuns das forças que 
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dominam o caos, na mitologia. No texto fílmico, a floresta é um signo do próprio caos 

de onde deverá o herói restaurar o paraíso; é signo da condição de natureza em 

oposição à condição de cultura, esta representada pelas cidades. O filme dá certa 

importância aos esforços que Colombo empreende em busca de ouro. Mas o filme 

sugere que essa busca por parte do descobridor é apenas para agradar aos reis 

espanhóis. O projeto de Colombo é mesmo a conquista e construção de um novo 

mundo. A serpente é símbolo da oposição das forças do caos à pretendida 

realização do herói. Na terceira aparição de uma serpente na floresta, ela fere 

mortalmente um dos homens de Colombo, o que desperta o terror em todo o grupo. 

Scott atribuiu um sentido particularmente artístico à entrada de Colombo e de 

sua pequena caravana na primeira floresta do Novo Mundo com a seqüência de 

planos produzidos. As seqüências produzem o sentido da entrada e enfrentamento 

do domínio do caos. No entanto, Colombo relatara em seus diários esse momento 

como de um profundo encanto com a natureza. No dia 11 de outubro de 1492, uma 

quinta-feira, quando chegou à ilha de Guanahani, tendo aportado Novo Mundo, ele 

escreveu: 

Veio da terra um perfume tão bom e tão suave das flores ou das árvores que era a 
coisa mais doce do mundo. ... Bandos de papagaios escondem o sol. Pássaros e 
pequenos pássaros de tantas espécies e tão diferentes dos nossos que é maravilha. 
Árvores de mil tipos, com frutos diversos, e tal perfume, que é maravilha (Apud 
FAERMAN, 1998, 17-18). O Almirante saiu rumo à terra no barco armado, com Martín 
Alonso Pinzón e Vicente Anés (Vicente Yánez), seu irmão, e o comandante da Niña. 
O Almirante empunhou a bandeira real e os comandantes as duas bandeiras da Cruz 
Verde, que o Almirante levava como emblema em todos os navios, com um F e um 
Y: por cima de cada letra, a respectiva coroa. ... Ao desembarcar viram árvores muito 
verdes, muitas águas e frutas de várias espécies (COLOMBO, 1998, 46). 

 
Novamente neste caso, o texto fílmico produz sentidos específicos ao 

organizar os signos à maneira artística, e não histórica. Na produção desses 

sentidos, o texto é modelizado pelas narrativas mitológicas de um demiurgo que 

enfrenta as forças do caos para dele tirar a ordem. 

Assim como em 1492, o tema da natureza virgem ou da floresta como signo 

do caos é reiterado em textos da cultura norte-americana. Erguer cidades, fazer 

plantações, enfrentar os perigos das pestes e das feras e submeter a selva são 

desafios encarados como etapas na realização do “novo mundo”. Maureen HENRY 

(1979, 26) afirma que o estabelecimento de uma “nova ordem” em um novo mundo 

corresponde a uma experiência demiúrgica, a “uma tentativa de arrancar a ordem do 

caos, o paraíso da natureza selvagem”. 
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Carlos da FONSECA (2007, 159) diz que “a natureza selvagem cumpriu um 

papel muito importante no simbolismo teológico dos primeiros „peregrinos‟”. Roderick 

NASH (1967, 24) diz que a natureza selvagem representa “um vácuo moral, um 

espaço caótico, amaldiçoado, no qual corpo e alma se perdem”. Os colonos 

puritanos sentiam, portanto, que sua luta cotidiana naquelas regiões selvagens não 

dizia respeito somente à sobrevivência física, mas a um projeto maior que envolvia 

seu país, sua raça e seu Deus. “Civilizar o Novo Mundo significava iluminar as 

trevas, ordenar o caos, transformar mal em bem”. Essa narrativa mitológica da 

colonização em termos de subjugar a selva modeliza o texto fílmico e a figura de 

Colombo como herói cultural. 

À natureza selvagem opõe-se a imagem do “jardim de Deus” e da “cidade 

sobre a colina”. Na mente dos colonos, o “novo céu” e a “nova terra”, o jardim do 

Éden, a posse da terra prometida, deveria ser uma conquista e uma realização de 

força e resignação. 

Entre a “natureza selvagem” e o “Éden” havia um abismo a ser percorrido por 

um povo único, escolhido, disposto a servir como mártires e fundadores de uma 

nova ordem. Essa conquista seria a construção de um mundo novo para a 

humanidade, ao modelo mitológico. Os colonos puritanos entendiam que o desafio 

de transformar selva em civilização correspondia a transformar o mundo, do velho 

para o novo, e isso já havia começado em suas experiências na Europa. Dominar e 

controlar a natureza selvagem correspondia a controlar e dominar as forças 

negativas que atuam sobre o mundo, as forças do velho mundo. Nessa tarefa, os 

peregrinos deviam “agir com justiça, amar com piedade, andar humildemente ao 

lado de nosso Deus a fim de manter a unidade do espírito no vínculo da paz” 

(palavras de um sermão de John Winthrop, Apud HENRY, 1979, 25). 

Em 1492, os signos do temor empregados para descrever os exploradores e 

de agressividade para retratar a floresta reforçam a noção do filme como um texto 

artístico, o qual constrói um sentido simbólico tendo os fatos históricos como pano 

de fundo. Esta circunstância instaura o processo representativo dos signos da 

adversidade e enfrentamento entre sistemas opostos: o da civilização e o da vida 

selvagem. No texto fílmico, o sistema de signos da civilização incorpora as forças do 

cosmos e o da selva, as forças do caos. 
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Ao representar Colombo como demiurgo frente à selva, o texto fílmico produz 

o sentido de que ele abriu o caminho para os pais peregrinos e os pais fundadores 

na construção do novo mundo. 

 

3.4.2   A construção da “cidade ideal” 

 

Na segunda viagem de Colombo ao Novo Mundo, com saída em 25 de 

novembro de 1493, ele comandou uma poderosa armada de 14 caravelas e três 

grandes naus, transportando cerca de 1.500 pessoas. Nessa viagem, ele descobriu 

as ilhas Guadalupe, Porto Rico, Martinica e as Antilhas. Scott deu interesse especial 

a esta viagem em sua produção de 1492. O filme não se demora em detalhes de 

quantas viagens o navegador fez ao Novo Mundo. Não chega a informar que foram 

cinco ao todo. O cineasta enquadra com muito interesse a segunda viagem, até 

mais do que a primeira. 

No roteiro de 1492, nessa segunda viagem, Colombo chegou ao continente 

americano com um projeto claro de estabelecer ali um domínio espanhol. Sua 

primeira iniciativa foi a construção de uma cidade, que ele chamou de Isabela, em 

honra à rainha. Da Espanha, ele levara projetos para a mesma, inclusive o da igreja 

que diz, no filme, ter sido feito por Leonardo Da Vinci. Escrevendo em seu diário, 

tendo como interlocutor seus filhos Diego e Fernando, Colombo diz que está 

estabelecendo a “cidade ideal”. 

Para LOTMAN (1998, 28-29), cidades, monumentos, construções e estátuas, 

entre outras coisas, podem ser associados ou tomados como signos de uma 

civilização ou cultura. A cidade se opõe à floresta da mesma forma que o cosmos se 

opõe ao caos. Assim, a construção da cidade é na narrativa cinematográfica um 

signo da edificação de um “novo mundo” no domínio do caos. 

O texto fílmico 1492 reproduz as seqüências da construção da “cidade ideal” 

no Novo Mundo de forma bastante concentrada. Os planos, as imagens e os 

movimentos foram cuidadosamente planejados para produzir certos sentidos, que 

atestam uma modelização de natureza mitológica na narrativa. Não sendo o caso de 

uma análise minuciosa de todos os frames nem de todos os elementos semióticos 

das seqüências, como já dito, inclusive porque no texto da cultura os diversos 

elementos estão em constante diálogo e o sentido pode ser captado no fragmento, 
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será tomada uma seqüência considerada chave no processo de produção de sentido 

nessa narrativa da construção da “cidade ideal” por Colombo. 

A seqüência em questão alterna planos médios descritivos e planos gerais, 

com ligeiros planos fechados. Como muitas pessoas e coisas compõem a cena, os 

planos abertos são essenciais para localizar o expectador no conjunto. A imagem 

movimento em questão, considerada peça-chave, é parte da construção da igreja, 

signo matriz da “cidade ideal”, no sistema sígnico da cultura ibérica. A câmera abre o 

foco para captar Colombo, vários espanhóis e alguns índios, os quais fazem grande 

esforço, puxando cordas amarradas a um sino que precisa ser elevado até a cúpula 

da igreja. O sino é grande e pesado. À frente do comboio humano que puxa as 

cordas, há uma junta de bois, sob cangas. Alguns cães circulam pelo local e latem, 

como elementos componentes do espaço semiótico criado. Índios e mesmo alguns 

operários espanhóis transitam como se estivessem alheios ao esforço dos que 

puxam o sino. Finalmente, não tendo conseguido erguer o pesado instrumento, 

mesmo com extenuado esforço, os homens incluindo Colombo soltam as cordas, 

exaustos e sem sucesso, caem ao chão, o sino também. Pessoas e animais de 

carga (bois) emitem sinal de esgotamento. Então, Colombo deixa o grupo vai até 

dois nobres espanhóis que assistem passivamente àquele esforço, montados a 

cavalo, signo correspondente à posição de autoritarismo por parte dos 

representantes da cultura ibérica dominante. O espanhol Moxica monta um belo 

cavalo preto. Colombo solicita os cavalos para ajudar no serviço. Contra a vontade 

do nobre espanhol, que diz que seu cavalo não trabalha, os cavalos são levados e 

postos à frente dos bois. No início desse segundo esforço para erguer o sino da 

igreja, há uma seqüência de planos que se alternam, ora fechados ora médios, 

descrevendo os homens simples (índios e operários) que puxam com esforço a 

corda em duas fileiras. Depois, há um plano fechado que mostra parte do corpo dos 

cavalos à frente, a câmera se desloca para mostrar os bois, no mesmo plano. Outro 

plano geral mostra o próprio Colombo que, agora, não faz força física, mas comanda 

a tarefa fazendo sinal com as mãos levantadas, no centro do grupo, entre as duas 

fileiras de cordas. Então todos fazem força, puxam as cordas, as carretilhas são 

molhadas, as cordas correm através delas e o sino sobe. A colocação das travas 

prende o instrumento em seu lugar. Essa seqüência é finalizada com um plano 

geral, quando o sino toca, e muitos se ajoelham em prece, sendo reconhecido o 

poder da cultura européia dominante. 
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Que sentidos a seqüência de imagens em movimento imprime ao filme, e à 

própria realização de Colombo? O que texto produzido por Scott diz e como a 

seqüência se relaciona com todo o restante do filme, com sua mensagem principal e 

com o contexto de sua produção, o ano de 1992? Que sentido o texto fílmico produz 

ao selecionar signos com emprego de bois e de cavalos, ao lado de Colombo e dos 

operários, na colocação do sino aí tomada como metonímia da edificação do peso 

da autoridade da igreja, que por sua vez é tomada como metonímia da edificação da 

“cidade ideal”, ou do novo mundo? 

As imagens empregadas nessa seqüência (cavalos, bois, pessoas e sino) são 

signos arranjados artisticamente, não uma reprodução dos próprios objetos filmados. 

Sobre imagens fílmicas, Lotman refere-se ao exemplo de uma imagem de um objeto 

numa cena movimentada. Trata-se de “uma metralhadora”. Esse objeto representa 

algo, é um objeto de “uma época precisa”, por isso pode tornar-se signo dessa 

época. Esse mesmo objeto aparece num texto fílmico sobre uma viatura puxada por 

um cavalo, no filme citado por Lotman. A viatura é signo de uma época concreta, “a 

guerra civil na Rússia de 1917 a 1920”. Assim, a imagem em movimento se torna 

“um sinal cinematográfico de uma certa guerra, de uma guerra em que a frente e a 

retaguarda se confundiram, onde oficiais subalternos e semi-analfabetos 

comandavam divisões e derrotavam generais” (LOTMAN, 1978, 76-77). Assim, as 

associações semânticas e formais das imagens tecem os sentidos. Animais e 

objetos representam pessoas, o conjunto representa artisticamente um fato histórico, 

permitindo uma leitura significativa do mesmo. 

Lotman acrescenta ainda que os sentidos ou a significação cinematográfica 

resultam de um “encadeamento particular dos elementos semióticos, um 

encadeamento que é próprio do cinema”. Para LOTMAN (1978, 77), um filme faz parte 

da luta entre diferentes princípios da vida coletiva, da cultura, da arte de sua época. 

Por isso, encontra-se ligado a “numerosos aspectos da vida situados fora do texto 

do filme, e isto origina toda uma série de significações que, tanto para o historiador 

como para o homem contemporâneo, são por vezes mais importantes do que os 

problemas propriamente estéticos”. 

Voltando ao sentido da cena de 1492, o cavalo foi uma espécie de animal 

trazida para o Novo Mundo pelos espanhóis. “Os indígenas não conheciam o cavalo 

e nem faziam uso dos animais de tração” (MAHN-LOT, 1994, 15). Há vestígios da 

presença de cavalos no continente americano, mas eles tinham desaparecido havia 
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milhares de anos. Alguns historiadores dizem que Colombo trouxe, outra vez, os 

primeiros cavalos em sua segunda viagem, em 1493, quando chegou à Ilha La 

Española, hoje Santo Domingo (GAUDÉRIO, 2008). No entanto, segundo MAHN-LOT 

(1994, 54), por ocasião da segunda viagem, Colombo teria trazido 1.200 homens, 

gado (entre estes, jumentos, carneiros, porcos), videiras, sementes de trigo; um 

capelão e quatro outros religiosos acompanhavam a expedição, mas não cavalos e 

bois. Se esse for o caso, a cena produzida por Scott tem um propósito semiótico 

ainda mais artisticamente deliberado. Nesse caso, os cavalos seriam apenas signos 

para comunicar uma mensagem, e não fatos históricos. 

No filme, o diretor mostra os índios impressionados com o animal. Scott 

produziu uma cena desse primeiro contato dos índios com os cavalos. Ao longo da 

edição, cavalos aparecem no filme algumas vezes, e são arranjados 

semioticamente. Primeiro, é o tesoureiro da corte de Castela, o banqueiro Sanchez, 

que cavalga num haras, enquanto o servidor da corte Francisco de Bobadilla lhe lê 

as exigências de Colombo para assinar o contrato com a corte, para financiamento 

de sua viagem. O cavalo é forte e parece agressivo, pouco domado. O tesoureiro 

considera exageradas as reivindicações68 de Colombo e diz que ele terá de ser 

enquadrado. 

O cavalo reaparece na chegada dos nobres na esquadra que acompanha 

Colombo em sua segunda viagem. Moxica monta o belo cavalo preto, cujos pêlos 

brilham. O primeiro contato dos índios com o animal é marcado por admiração e 

assombro. Eles se aproximam para tocá-lo, o que deixa o cavalo irritado. O animal 

bate os cascos sobre o solo, levanta poeira, parece sentir-se acuado. A terra do 

“novo mundo” parece quente sob suas patas. Moxica é um nobre espanhol, que se 

opõe a Colombo. Ele exibe o cavalo como símbolo de força e agressividade. A 

agressividade do cavalo parece ser tomada como signo da resistência dos nobres à 

exigência de Colombo de que todos trabalhem para edificar a “cidade ideal”, 

incluindo operários e nobres, e seus cavalos. 

A imagem de cavalos correndo exibe as crinas esvoaçantes, os movimentos 

dos pés e da cabeça comunicam a idéia do indomável. O cavalo é um animal 

                                                             
68 Para firmar um contrato em boa e devida forma com a Coroa espanhola, Colombo 

reivindicava “2 milhões de maravedis para armar três caravelas, o título de Almirante (que o 
tornava igual ao tio do rei, Dom Fradique, a que estavam vinculados direitos financeiros 
importantes), o vice-reinado e o governo das ilhas e terras firmes que descobrisse, o direito 
de ser chamado Dom Cristóbal Colón (ou seja, hispanizar seu nome)” (MAHN-LOT, 1994, 50). 
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agressivo antes de ser domado. Na Idade Média, cavalos eram possuídos pela 

aristocracia na Europa69. Por sua vez, o boi não tem crina e não é acostumado a 

correr, mesmo quando corre seu corpo pesado não lhe permite ganhar velocidade. 

Os bois são animais mansos, mas fortes, e eram possuídos pela gente simples. Na 

Idade Média, os bovinos eram criados, principalmente, para instrumentos de 

trabalho em virtude de sua força física, por isso tiveram um papel importante nos 

trabalhos rurais e nos transportes. Mais lentos que os cavalos, os bois são capazes 

de puxar cargas muito mais pesadas (TONIOLO, 2008). 

O boi era acostumado ao trabalho pesado e árduo, enquanto o cavalo era 

montaria para a nobreza, em haras como o de Sanchez, mostrado no início do filme. 

Assim, a seqüência de imagens em movimento, na construção da igreja, 

incluindo homens, índios, bois e cavalos, em diálogo com o contexto da época 

representada, e com o próprio contexto do surgimento e desenvolvimento da nação 

norte-americana, diz metaforicamente que o novo mundo ou o “paraíso” é 

conquistado com a união e o trabalho conjunto de todas as gentes, pobres e ricos, 

operários e nobres, de todas as etnias. Os valores de liberdade e de trabalho como 

fundamentos de novo mundo são aí representados pela associação de pessoas 

simples e nobres, dos bois e dos cavalos, como condição para a edificação da 

“cidade ideal”. Em algumas cenas, Colombo confronta os nobres com a 

determinação de que, no novo mundo, todos devem trabalhar. O trabalho é 

recomendado como um valor moral no novo mundo, no mundo da liberdade, o que 

implica fim da escravidão. Perante a corte na Espanha, ele é acusado de tratar da 

mesma forma os índios, os trabalhadores e os nobres, sendo este um dos motivos 

da revolta dos nobres contra sua administração, segundo o filme. 

Na produção de Scott, o resultado da representação desse trabalho conjunto 

é a edificação da igreja, cujo momento áureo é o primeiro toque do sino. Scott 

enquadrou essa cena com muita precisão. A edição exibe uma seqüência de planos, 

que se inicia com um plano fechado que capta o detalhe de quatro mãos que 

                                                             
69 Na Europa Ocidental, até o final da Idade Média, a posse e o uso de cavalos eram 

exclusivos da casta aristocrática dos cavaleiros, os quais os empregavam na guerra, no jogo 
e na ostentação social. Com a difusão do animal, além de seu emprego militar (cavalaria), 
mais tarde (século 18), o cavalo foi usado como animal de carga e de sela, como animal de 
atrelamento (carroça, charrete, barco, trenó, máquina agrícola), para bater cereais ou para a 
movimentação de mecanismos destinados a moer (moinho de farinha, extrator de óleo, 
amassador de frutas), bater os grãos ou elevar a água (“Cavalos”, 2008). 
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agarram a corda do sino para tocá-lo, uma após a outra, de baixo para cima, em 

ascensão. Na seqüência em plano americano, os dois homens dependuram-se na 

corda para movimentar o pesado instrumento. Esse plano é seguido por um plano 

fechado do sino que exibe seus primeiros movimentos como o badalo de um relógio, 

que tem hora marcada para tocar. A cena desse plano fechado do sino se desenrola 

em slow motion, criando uma aura religiosa em torno de seu primeiro toque. O 

movimento dos homens na corda se intensifica, o sino corre para um lado e para 

outro, até que um lado da borda toca o badalo e repercute o som. Diante do toque 

do sino, ao redor da igreja, as pessoas se ajoelham, num movimento reverente. 

O movimento do sino, tomado em plano fechado e reproduzido em slow 

motion, produz o sentido de um relógio que marca o início de um acontecimento 

crucial. Essa imagem-movimento produz o sentido de que o toque do sino marca o 

início do “novo mundo”, o nascimento da nova ordem. O toque do sino é o primeiro 

sinal da realização do “novo mundo”, sob comando de Colombo, representado como 

o primeiro “novo” homem. A edificação de uma cidade na floresta é uma metáfora do 

ordenamento do caos. É, portanto, realização de um demiurgo. A cidade é um signo 

discreto que se ergue no interior da floresta virgem, da mesma forma que o toque do 

sino é também um signo, um som cortado, que ecoa entre os sons desse mesmo 

sistema de sons contínuos. 

O sentido produzido pelo sino que marca o descobrimento da América como 

uma transição de era, como o começo de uma nova era abençoada por Deus, faz 

ecoar nesse texto fílmico as crenças protestantes relativas ao Descobrimento. Os 

pais peregrinos e os pais fundadores da República norte-americana viam a 

descoberta da América como uma obra divina, reservada para o momento definido 

no plano celestial, momento marcado pelo sino. Thomas PAINE (1982, 27), um dos 

signatários da Declaração de Independência americana (1776), diz que “a hora em 

que o país [Novo Mundo] foi descoberto” é significativa quanto a sua  missão e 

objetivo. “A Reforma foi precedida pela descoberta da América, como se o Todo-

Poderoso desejasse graciosamente abrir um santuário aos perseguidos em épocas 

futuras, quando a [sua] pátria não proporcionaria nem amizade nem segurança” 

mais. “Foi o Todo-Poderoso que criou e dispôs este novo mundo” (1982, 54). A 

mesma crença tinha sido expressa por ocasião do descobrimento pelo historiador, 

frade dominicano, cronista, teólogo, bispo de Chiapas, o Frei Bartolomé de Las 

Casas (1474-1566) que viu o fato como o cumprimento da vontade da Providência 
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divina (Apud TODOROV, 1988, 73). O jesuíta José de Acosta disse que tal fato teria 

sido profetizado nas Escrituras (1988, 73). 

Stephen H. WEBB (2004, p. 32) diz que os protestantes puritanos que deram 

forma à nação norte-americana, com suas crenças, viam uma relação clara entre o 

descobrimento da América e o surgimento da Reforma protestante. O descobrimento 

foi a revelação por parte de Deus ao mundo de “um novo continente, escondido 

durante séculos dos olhares europeus”. Em seus sermões, o reverendo Jonathan 

Edwards (1703-1758) referia-se à descoberta da América como uma obra divina. 

“Podemos considerar a descoberta de parte tão significativa do mundo fato com o 

qual a Providência divina prepara o caminho para a futura era de glória da Igreja” 

(FONSECA, 2007, 165-166). Diante dos conflitos que sacudiam a Europa no século 

16, em face do surgimento da Reforma, os puritanos olhavam para o passado e 

viram a descoberta de Colombo como uma obra divina, a qual descortinava uma 

oportunidade de promover a civilização do Novo Mundo. 

A imagem-movimento do sino, em 1492, portanto, é um texto modelizado por 

essa mitologia da Descoberta como uma transição da velha ordem para a nova 

ordem, assim como a cena da saída e Colombo no porto de Palos. 

  

3.4.3   As forças do caos contra a “cidade ideal” 

 

Uma vez que a “cidade ideal” de Colombo estava edificada, ela não 

permaneceu incólume perante as forças dominantes do caos. Scott produziu uma 

seqüência de planos em que as forças da natureza, o espaço do caos, arremetem 

contra a cidade, espaço da civilização e do novo mundo. 

Não consta dos relatos históricos que a cidade de Isabela tenha sido 

destruída por um vendaval. Segundo Marianne MAHN-LOT (1994, 55), em A 

Descoberta da América, a cidade de Isabela cujos alicerces foram lançados por 

Colombo “periclitou por falta de alimentação suficiente e de trabalhadores 

qualificados”. No texto fílmico, a seqüência em que a cidade de Isabela é atingida e 

destruída por um vendaval, portanto, foi produzida artísticamente com o objetivo de 

atribuir um sentido à narrativa, sendo esse sentido construído com signos do 

sistema mitológico. 

Lotman diz que diferentes figuras naturais revoltas podem representar a 

oposição à ordem e ao cosmos, como “nevasca”, “inundação”, “epidemia de peste” e 
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“erupção de vulcão”, entre outras.  “As imagens e fenômenos da natureza podem ser 

associados às forças cósmicas, às explosões de cólera do povo, e também às forças 

irracionais da vida e da história” (LOTMAN, 1998, 28-29). 

No enredo de 1492, uma fortíssima tempestade se abate sobre a “cidade 

ideal”. Reproduzida em plano geral, a cena mostra o céu escuro e a chegada da 

tempestade, que arranca paredes, tetos, levanta pessoas e objetos, colocando todos 

em fuga do local. Há um plano geral em que a igreja na cor branca está no centro, e 

tudo em volta está sendo atingido pela tempestade (ver Anexo 1.3). As pessoas 

correm, reproduzindo uma narrativa mítica de vitimização, como diz Lotman. 

Diante da manifestação das forças do caos contra a “cidade ideal” de 

Colombo, a destruição é completa. Há pânico em todos os rostos, em todas as 

pessoas que correm. O vento abre as casas, e a chuva molha e desfaz documentos 

e registros escritos, tudo fica revirado e destruído. Mesmo Utapah, um índio 

intérprete e amigo de Colombo desde sua chegada ao Novo Mundo, também se vai. 

Antes, ele refaz as pinturas selvagens em seu corpo, corta de novo seus cabelos, 

como eram antes de se tornar um “civilizado”, então corre rumo à floresta, com arco 

e flecha na mão, reassumindo sua condição como elemento da natureza. Colombo é 

deixado só. Sua “cidade ideal” é reduzida a escombros. Num plano geral, o texto 

fílmico registra um dos últimos efeitos da tempestade sobre a cidade. Um raio cai 

sobre a cruz fincada à frente da igreja, e a incendeia, como se ela fosse uma 

materialização das forças da ordem e da civilização que lutam contra as forças do 

caos. A cruz fica em chamas. 

Embora a destruição seja generalizada, permanece erguida a igreja, na cor 

branca, no meio do caos e destruição, captada num plano geral de conjunto. 

Passada a tempestade e cessada a chuva, a cena seguinte mostra Colombo 

levantando-se de uma cama onde parece ter caído inconsciente durante o vendaval. 

O plano em que as imagens da destruição são mostradas segue-se a um plano de 

close de Colombo, desfocado, logo depois de ele ter se levantado após o fim da 

tormenta. A câmera se desloca sobre os destroços, escombros, casas destruídas, 

pessoas mortas, outras que carregam os mortos. Essas imagens são captadas sob 

o ponto de vista de Colombo70, como se a câmera reproduzisse seu olhar. A 

                                                             
70 V.V. Ivánov diz que na composição do plano no cinema, a escolha do ponto de 

vista e da passagem de um ponto de vista a outro aparece com particular clareza. Se para o 
teatro a transmissão de uma cena pelos olhos da personagem não é possível, no cinema 
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identificação já construída entre Colombo e o telespectador transfere o ponto de 

vista para o próprio telespectador como se ele visse o resultado da ação das forças 

revoltas do caos e pudesse aí tomar uma posição de lamento em relação à 

destruição. 

Colombo se ergue da cama e caminha de pés descalços, pisando sobre os 

restos de suas conquistas, registros, documentos, tudo encharcado e cheio de 

formigas. As feridas e manchas de sangue em seu rosto e nos pés descalços, 

captados em close, sugerem seu martírio, como o único que permanece junto com a 

igreja na cidade vítima das forças do caos. 

 

Assim, o texto fílmico de Ridley Scott 1492 sobre o Descobrimento e o início 

da colonização do Novo Mundo apresenta-se como um texto modelizado por 

narrativas mitológicas. Na figura de Colombo transitam importantes textos 

mitológicos da memória que o projetam como um conquistador demiurgo. Suas 

realizações mostradas ao modelo de uma narrativa mitológica produzem o sentido 

de Colombo como precursor, fundador e realizador, e não apenas descobridor, do 

novo mundo. O fato de ser interpretado por Depardieu, um ator alto e louro, com fala 

em inglês reforça essa idéia. 

A conquista do novo mundo é narrada em termos da conquista do espaço do 

caos, na floresta, por um herói cultural. A edificação da “cidade ideal” é o primeiro 

sinal da ordem no mundo do caos, sendo o toque do sino tomado como marco 

dessa conquista (ver Anexo 1.4). 

As forças revoltas da natureza na destruição da “cidade ideal”, em 1492, 

produzem o sentido de um conflito, um embate em que as forças do caos se opõem 

às forças da ordem e da civilização do novo mundo. As forças revoltas da natureza 

encontram um paralelo nas explosões de cólera e ira, e na desintegração social do 

grupo de índios e espanhóis comandados por Colombo. De modo, que o Almirante 

enfrenta também as forças do caos na forma de uma revolta dos espanhóis 

liderados por Moxica, os quais conseguiram a associação de índios opositores de 

Colombo. A destruição da cidade, a morte de vários espanhóis, a revolta, tudo é 

                                                                                                                                                                                              
isto “é perfeitamente realizável”. Ele acrescenta ainda que “a transposição coerente de um 
ponto de vista a outro foi princípio básico de construção dos filmes hollywoodianos do 
período clássico, onde o ponto de vista de uma personagem, com o qual o espectador devia 
identificar-se, era tomado como estalão” (IVÁNOV, 1979, 258-259). 



138 

 

anunciado na corte espanhola como fruto da incompetência administrativa do 

Almirante, reafirmando o poder da instância européia. 

O trabalho de Scott produz o sentido de que as realizações de Colombo 

foram o lançamento da semente do “novo mundo”. O texto fílmico sugere que a 

ganância dos espanhóis, especialmente dos nobres e políticos, sedentos de ouro, 

são o verdadeiro motivo por trás do fracasso do Almirante. Nesse caso, as forças do 

caos na forma da grande tempestade são um conjunto de signos para falar do caos 

humano no coração de espanhóis e de muitos índios, motivo por que a semente do 

“novo mundo” não pôde germinar, naquele tempo. Ela teria que esperar até a 

chegada dos colonizadores ingleses. Como já se disse, Scott é um inglês, e é 

também dessa perspectiva que o texto fílmico constrói seus sentidos. 

O filme 1492 de Ridley Scott é, portanto, um texto que utiliza o momento 

histórico do Descobrimento e a figura histórica de Colombo para, a partir destes, 

construir uma mensagem através da linguagem artística do cinema. A reprodução do 

fato histórico em linguagem artística é modelizada pelo sistema da cultura, num 

processo desencadeado pela “inteligência” dos textos da memória (LOTMAN, 1996), 

especificamente, nesse caso, das narrativas mitológicas presentes nesses textos. 
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CAPÍTULO 4 

OS SIGNOS DA NOVA ORDEM E A AMEAÇA DO CAOS 
EM INDEPENDENCE DAY 

 

A leitura de textos da cultura norte-americana permitiu a identificação de um 

sistema da cultura, cujos textos acham-se encadeados por certas narrativas ou 

crenças religiosas, oriundas de um “código-texto”, as Escrituras bíblicas além de 

outras narrativas míticas. Alguns elementos dessas narrativas, como a crença de um 

“novo céu” e uma “nova terra” a serem restaurados por uma “nação eleita”, exercem 

uma função paradigmática no processo de semiose e reprodução de novos textos. 

Esse sistema da cultura tem sido nomeado como messianismo norte-americano. Ele 

está configurado em termos de uma memória, um conjunto de textos de onde se 

articula o processo de modelização sobre novos textos. 

No capítulo anterior, a leitura de certas seqüências do texto fílmico 1492: A 

Conquista do Paraíso permitiu comprovar a presença desses elementos mitológicos 

configurados na reprodução da personagem Cristóvão Colombo como um demiurgo, 

precursor de um novo mundo, e do descobrimento da América como o surgimento 

de um “novo céu” e uma “nova terra”. 

Neste capítulo é feita uma leitura do texto fílmico Independence Day (ver 

Anexo 2.1), uma ficção que retrata uma guerra cósmica, em que certa civilização 

predadora vinda do espaço ameaça a sobrevivência da vida na Terra. Esse texto 

emprega a narrativa fictícia da guerra cósmica para a partir dela construir uma 

mensagem através da linguagem artística do cinema. A hipótese para esta leitura é 

que o processo de construção dessa mensagem pela linguagem cinematográfica é 

também modelizado pelos elementos mitológicos do messianismo norte-americano, 

especificamente a representação do inimigo como agente do caos, e a 

representação da guerra cósmica como conflito entre as forças do caos e da ordem. 

 

4.1   Independence Day como um texto da cultura 

 

A ficção cinematográfica Independence Day (ID4) resultou da parceria do 

alemão Roland Emmerich (diretor/roteirista) com o norte-americano Dean Devlin 

(roteirista/produtor), sendo estrelada por Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, 
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Mary McDonnell e Judd Hirsch. Lançada em 1996, a película71 ganhou o Oscar de 

Efeitos Especiais com a atuação gráfica de Volker Engel e Doug Smith. Emmerich e 

Devlin também produziram juntos Soldado Universal (1992), Stargate (1994) e a 

versão hollywoodiana de Godzilla (1998). 

Emmerich é considerado o cineasta do apocalipse. Ele fez O Dia Depois do 

Amanhã (2004), uma ficção catastrófica que prevê uma era glacial sobre o 

hemisfério norte, cobrindo quase todo o território norte-americano. Ele também 

lançou neste ano o filme 2012, outra ficção apocalíptica, baseada numa crença 

muito divulgada no imaginário do senso comum de que o ano de 2012 em diversos 

calendários de culturas arcaicas é marcado como o “apocalipse”, o “fim do mundo”, 

“o fim de um ciclo” e, naqueles mais otimistas, como “o ano em que esta era 

terminará e outra, melhor, será iniciada”. O enredo do filme mostra o fim do mundo 

previsto pelas antigas civilizações, em termos de um novo levante das forças do 

caos contra a ordem estabelecida pela vida humana na Terra. 

Uma ameaça cósmica à vida na Terra tem sido, portanto, um enredo comum 

a alguns filmes de Emmerich. Essa ameaça é construída como uma metáfora de 

certos problemas e tendências caóticas inerentes à natureza humana, que se 

deixadas fora de controle podem por em risco de extinção a própria civilização. Em 

O Dia Depois de Amanhã, ele retratou essa ameaça cósmica como uma resultante 

inevitável do impulso poluidor e predador do homem moderno. A leitura do texto 

fílmico ID4 tem como um de seus objetivos identificar e descrever essa metáfora 

empregada para representar as forças do caos, e como o texto é modelizado pela 

mitologia do messianismo norte-americano. 

No enredo de ID4, num dia 2 de julho, uma gigantesca nave alienígena de 

mais de 550 km de diâmetro é detectada aproximando-se da Terra. No dia seguinte 

ela lança naves menores de 25 km de diâmetro, as quais cobrem as principais 

cidades do planeta. A chegada das naves projeta uma sombra sobre prédios, 

pessoas, monumentos e símbolos. Os invasores alienígenas possuem tecnologia 

mais avançada do que os humanos. As naves pairam sobre as grandes cidades, 

ficam imóveis, são blindadas com um escudo protetor invisível. Suas armas a laser 

têm grande poder de destruição, capazes de reduzir prédios e cidades inteiras a 

                                                             
71 O filme Independence Day tem duração de 145 minutos e é distribuído pela 20th 

Century Fox Film Corporation. Em português tem o mesmo nome. 
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escombros em segundos. Os aliens utilizam os satélites dos humanos e marcam um 

momento exato para um ataque simultâneo às grandes cidades do mundo, embora 

só as americanas sejam mostradas no filme. O ataque começa com a destruição de 

certos símbolos, considerados representações da nova ordem. Os aliens querem 

dominar a Terra e transformá-la numa colônia, sugando todas as suas energias. 

Viajam pelo Universo em busca de lugares com matérias vivas para serem 

exploradas. No entanto, com a ação inteligente do judeu técnico de computação e 

ex-aluno do MIT David Levinson (Jeff Goldblum), os americanos conseguem 

desvendar o segredo da blindagem das naves e orquestram um ataque em nível 

mundial. Thomas Whitmore, o presidente dos EUA, um branco, interpretado por Bill 

Pulman, lidera a reação bem-sucedida da Terra, a qual tem importante participação 

do piloto de caça negro Steve Hiller (Will Smith), e de gente simples recrutada na 

última hora, quando as forças armadas oficiais já não conseguiam mais deter o 

inimigo. O ataque dos aliens se dá no dia 3 de julho, e a reação e vitória da Terra, 

em 4 de julho, o dia da independência norte-americana. 

ID4 repete o enredo básico de A Guerra dos Mundos (1952), produção 

refilmada por Steven Spielberg em 2005 com o mesmo nome, mas com formatos 

diferentes. As duas produções de A Guerra dos Mundos são uma adaptação do 

romance de ficção científica do londrino Herbert George Wells, de 189872. O mesmo 

enredo básico também está na clássica série de seis filmes Guerra nas Estrelas, de 

George Lucas, cujo primeiro filme foi lançado em 1977, Guerra nas Estrelas: A Nova 

Esperança. 

Assim como os filmes anteriores, ID4 não apresenta um único herói, mas um 

grupo cujas carreiras paralelas se encontram no final da trama. A produção de mais 

de 60 milhões de dólares não contou atores famosos, mas teve alguns modelos de 

aeronaves e as famosas detalhadas maquetes das cidades, mostradas em 

explosões. É o caso da maquete da Casa Branca, com 1,5m de altura e 3,5m de 

                                                             
72 No enredo do livro de H.G. Wells, publicado originalmente em 1898, no início do 

século 20, ocorrem explosões na superfície de Marte, um cilindro metálico parecendo um 
meteoro cai nas proximidades de Londres. Marcianos saem de dentro do artefato e passam 
a destruir os humanos. Os marcianos andam sobre tripés metálicos e resistem à força militar 
humana. Eles usam uma arma que dispara bombas para matar as pessoas. Cilindros caíram 
em outros lugares também. A queda de novos cilindros leva a uma evacuação em massa de 
Londres, numa cena de vitimização geral. O narrador que não se identifica na história 
descobre que os marcianos usam os humanos como alimento, absorvendo o seu sangue. 
No entanto, os marcianos começam a ser destruídos ao absorver uma bactéria contra a qual 
não têm imunidade (WELLS, 2009). 
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largura, que sozinha custou 40 mil dólares, e que foi explodida na cena que dá a 

imagem de capa do filme. A trilha sonora de David Arnold atribuiu ao filme 

momentos de melodia e aventura, mas também de impacto e tensão. Constitui-se 

como um código sonoro integrado aos demais conjuntos de signos imagéticos e 

verbais. 

O estudo desse texto fílmico, a exemplo do capítulo anterior, não teve o 

objetivo de interpretar cada imagem-movimento nem todas as seqüências 

reproduzidas na edição. A leitura tem o objetivo de selecionar algumas seqüências e 

imagens nas quais possam ser discutidas questões consideradas chave para esta 

tese. A leitura do texto fílmico, portanto, é feita, com o objetivo de identificar as 

narrativas mitológicas que eventualmente modelizam o texto, os sistemas de signos 

empregados, e compreender o sentido produzido (a) na representação do ataque 

aos símbolos da nova ordem; (b) na construção das imagens de vitimização e 

desordem social diante do ataque das forças do caos; (c) na representação das 

forças do caos na figura dos aliens; e (d) na representação do herói, ou heróis. 

Esses passos ajudam a compreender o sentido produzido pela representação do 

conflito entre seres humanos e aliens configurado pelo texto fílmico. 

 

4.2   Ataque aos símbolos da nova ordem 

 

A primeira seqüência de ID4 é composta de um plano médio que enquadra a 

bandeira norte-americana na Lua. A câmera se desloca lentamente para mostrar 

uma placa. O foco sai do plano médio para o close a fim de permitir a leitura da 

inscrição que, além dos nomes dos astronautas, em inglês diz: “Aqui, pela primeira 

vez, homens do planeta Terra colocaram os pés na Lua. Julho de 1969 A.D. Viemos 

em paz em nome de toda a humanidade”. Esta imagem é seguida por outro plano 

fechado que mostra o sinal dos passos dos norte-americanos no solo lunar. No 

entanto, repentinamente, esses signos de conquista começam a se desfazer no solo 

lunar arenoso, em vista de um tremor de terra, um signo-índice da passagem de um 

grande objeto voador. 

Ainda nesta primeira seqüência, um plano geral de conjunto enquadra a 

bandeira e uma plataforma de lançamento usada pelos astronautas norte-

americanos. O solo lunar aparece iluminado pela luz do Sol, para destacar a sombra 

projetada pela imensa nave que vai cobrindo gradativamente a superfície da Lua. A 
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imagem da nave permanece oculta no enquadramento, permitindo-se ver apenas os 

vestígios de sua passagem, que são o tremor do solo e a sombra. Progressivamente 

a sombra cobre a bandeira norte-americana e a plataforma, mergulhando na 

escuridão esses sinais da conquista humana (norte-americana) no espaço. Num 

plano geral, os últimos pontos claros do solo lunar vão sendo cobertos na medida 

em que a nave se move. No plano seguinte, a câmera abre o foco para mostrar a 

Terra centralizada no fundo da imagem, para onde se dirige a nave alienígena. Na 

medida em que se desloca em direção à Terra, no alto do plano geral, a nave vai 

sendo exibida, com uma cor escura azulada. A impressão dessa imagem se 

intensifica com uma música, signo sonoro que produz o sentido de uma ameaça 

inesperada. Acoplados ao corpo da nave há vários discos, as naves menores que 

logo se desprenderão do corpo maior. 

A imagem-movimento destacada nesta seqüência da passagem da nave 

alienígena pela Lua é a progressão de sua sombra que cobre signo por signo 

exibido no plano. Essa imagem-movimento será reiterada nas seqüências seguintes, 

mostrando a chegada da nave à Terra. 

A aproximação do objeto voador da atmosfera da Terra é logo captada por 

satélites de um centro de pesquisas de inteligência extraterrestre no Novo México, 

Estados Unidos, por um técnico que, nesse momento, ouve a música “It‟s the end of 

the world as we know it” (“O fim do mundo como nós o conhecemos”), da banda 

REM, outro signo sonoro que, integrado à seqüência de imagens, produz o sentido 

de um anúncio do caos. A nave maior lança diversas menores que se dirigem às 

cidades mais importantes do mundo. Nos EUA elas se dirigem às cidades de Los 

Angeles, Washington e Nova York, nessa ordem. A aproximação das naves é 

marcada por tremor de terra e por uma sombra, provocada pela extensão de cada 

nave cujo diâmetro é de 25 km, bloqueando a luz solar. Em planos gerais de 

conjunto, uma primeira seqüência mostra a chegada das naves através de nuvens 

de fogo, à cidade de Los Angeles, na Califórnia. A sombra projetada pelo artefato 

cobre a montanha onde está o letreiro “Hollywood”, no distrito de Hollywood, em Los 

Angeles. Em seguida cobre a cidade. 

As três cidades são representativas como sistemas de signos dos valores e 

da cultura norte-americana como textos urbanos, conforme a noção de texto de 

Lotman. Los Angeles é tomada como signo do poder cultural norte-americano. A 

imagem mais destacada dessa seqüência é o letreiro “Hollywood”, sendo escurecido 
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pela sombra da nave invasora. O letreiro é, por sua vez, um signo da cidade onde se 

produz a maior parte da cultura de massa cinematográfica veiculadora dos valores 

americanos e do american way of life. 

A segunda seqüência, num plano médio, exibe o memorial Abraão Lincoln, 

em Washington, a cidade sede do poder político norte-americano. O plano capta a 

imagem de Lincoln entre duas imponentes colunas de mármore, na espécie de 

templo que homenageia o ex-presidente que acabou com a escravidão nos EUA. A 

estátua de Lincoln que olha para o infinito também vai sendo lentamente coberta 

pela sombra da nave que chega à capital norte-americana. Na mesma seqüência, 

segue-se um plano geral de conjunto, com uma vista aérea da cidade de 

Washington, centralizando o National Mall, também conhecido como West Potomac 

Park, o eixo central da capital norte-americana, que liga os memoriais Lincoln e 

Washington ao Capitólio, sede do Congresso Nacional. Ao fundo da imagem exibe-

se o Capitólio, na cor branca, destacando-se na paisagem verde. A sombra cobre a 

imagem de Lincoln de baixo para cima, dirigindo-se para o fundo do plano, onde 

está o Capitólio. Outro plano de conjunto capta uma vista aérea do memorial 

Washington, mostrando a sombra cobrindo o obelisco em homenagem ao primeiro 

presidente da nação. A imagem movimento também destaca a ação da sombra de 

baixo para cima cobrindo a elevada estrutura de pedra. Por fim, a sombra cobre o 

Capitólio. Essa seqüência é interrompida com imagens do presidente Whitmore e 

sua filha na Casa Branca, para ser então retomada, com uma vista aérea da Casa 

Branca, com gramado e jardins exuberantes. A sombra avança sobre as árvores, os 

prédios ao lado e, por fim, cobre a sede do executivo norte-americano. A Casa 

Branca fica escura, sendo mostrada num plano médio que centraliza o salão oval. 

Os memoriais Lincoln e Washington, feitos em pedra, e os prédios do 

Capitólio e da Casa Branca surgem como signos do poder político dos Estados 

Unidos, o qual fica mergulhado na escuridão com a chegada dos aliens. As 

seqüências de tomadas das ruas das cidades bem como de dentro dos prédios 

mostram um estado de caos em que a população e o próprio Estado entram com a 

repentina chegada dos aliens. A sombra desencadeia o caos entre a população e os 

líderes políticos e militares, que não sabem o que fazer. 

A seqüência de imagens de Washington é seguida por uma terceira 

seqüência mostrando a chegada de outra nave à cidade de Nova York, a qual se 

posiciona sobre a cidade. Num plano geral, a Estátua da Liberdade é mostrada de 



145 

 

baixo para cima, de forma a ampliar sua altura, produzindo o sentido de autoridade. 

O céu azul e limpo vai sendo escurecido pela sombra da nave, que também cobre a 

estátua de baixo para cima, como se lhe tirasse o chão. Esse plano é seguido por 

outro plano geral de conjunto que mostra a Ilha de Manhattan, sede do poderio 

econômico norte-americano e capitalista (ver Anexo 2.2). Os prédios modernos e 

imponentes vão sendo também imersos na sombra, com destaque para as antigas 

Torres Gêmeas do World Trade Center e o Empire State Building. À sombra coincide 

o estado de caos nas ruas e dentro dos prédios, com pânico generalizado. 

A imagem-movimento da sombra cobre os signos mais representativos da 

cultura e do poder norte-americanos, desde as pegadas do homem na Lua e a 

bandeira dos Estados Unidos lá fixada, até o distrito de Hollywood e a cidade de Los 

Angeles, o Memorial Lincoln, Memorial Washington, Capitólio, Casa Branca, Estátua 

da Liberdade, World Trade Center e Empire State Building, entre outros. Reiterada 

várias vezes nos planos descritos acima, a imagem-movimento da sombra é o 

principal signo empregado em ID4 para representar a chegada do invasor. 

O uso da sombra como signo da nave alienígena como contraponto ao da luz 

como signo da ordem americana sugere a idéia de um conflito das forças do caos 

contra os valores da nova ordem, codificado em termos das trevas contra a luz. As 

primeiras imagens dos Estados Unidos no filme são bastante claras, destacando um 

céu azul, como quando David e seu pai Julius estão jogando xadrez num parque de 

Nova York, com muitas árvores e pessoas que desfrutam o ar livre. O céu azul e o 

tempo claro das primeiras imagens dos Estados Unidos em ID4 são cobertos pela 

sombra da nave alienígena, como se as trevas se sobrepusessem à luz. 

Quando Thomas Jefferson inventou a luz elétrica, esta se tornou um símbolo 

dos Estados Unidos. A luz elétrica foi por muito tempo para os americanos um 

símbolo do “farol que os Estados Unidos haviam se tornado para o resto do mundo” 

(OVASON: 2007, 35). Essa relação entre a América e a luz dava eco a um texto do 

Evangelho e da cultura norte-americana, o dito de Cristo que afirmara: “Vós sois a 

luz do mundo, e uma cidade colocada sobre a montanha não pode ser escondida” 

(Mateus 5:14), referindo-se aos seus seguidores. John Winthrop citava essa 

passagem quando afirmava que os EUA seriam a “cidade sobre a colina” (HENRY, 

1979, 25). BOORSTIN (1997, 16) diz que entre os pregadores puritanos viam-se a si 

mesmos como “o farol” para guiar a “humanidade perdida”. 
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No texto fílmico de Emmerich, com a chegada das naves inimigas, a maior 

parte dos planos gerais nas tomadas externas é escura. As naves trazem a 

escuridão para as cidades de Los Angeles, Washington e Nova York, como numa 

reversão da afirmação do evangelho de que “a luz brilhou nas trevas e as trevas não 

puderam prevalecer contra ela” (S. João 1:4). Nesse sentido, as narrativas bíblicas 

do conflito entre a luz e as trevas, como parte da memória textual do Ocidente 

cristão, ecoam no texto fílmico de ID4, sendo a luz tomada como signo dos valores e 

da ordem norte-americanos e as trevas como signo das forças do caos. 

O estado de caos desencadeado com a chegada das naves às cidades de 

Los Angeles, Washington e Nova York é explorado com tomadas de tumultos e 

acidentes de trânsito, com carros desgovernados e motoristas pasmos ao ver a 

grande nave cobrindo o céu. Diversos planos gerais e de conjunto mostram quando 

a nave se posiciona sobre o Empire State Building, em Nova York. Exibido num 

plano médio, filmado de baixo para cima, o núcleo do grande disco se fixa 

exatamente sobre a torre deste que foi por muito tempo o mais alto edifício do 

mundo73. 

A escolha dos edifícios Empire State, o arranha-céu de Los Angeles, a Casa 

Branca para o início da destruição em ID4 sugere que o conflito configurado pelo 

texto fílmico corresponde a uma guerra contra a cultura e os valores da nova ordem 

norte-americana. Os edifícios são signos destacados em ID4, sendo exibidos em 

diversas seqüências, vistos principalmente de baixo para cima, produzindo o sentido 

de grandeza e permanência. 

Os arranha-céus exibidos em ID4, assim como as montanhas, a Torre de 

Babel e os altares religiosos, podem ser interpretados como símbolos da ligação 

entre a terra e o céu, entre o plano inferior e o superior. Os pais fundadores diziam 

que os Estados Unidos seriam uma lâmpada colocada sobre a colina, o novo Sião 

na Terra. Nesse sentido, os edifícios construídos como signos da nova ordem são 

também uma espécie de porta para céu. Mircea ELIADE (1996) observa que nas 

                                                             
73 O Empire State Building é um arranha-céu de 102 andares de estilo “Art déco” 

localizado na intersecção da 5ª Avenida com a West 34th Street na cidade Nova York. Foi 
considerada uma das estruturas mais altas do mundo por mais de quarenta anos, desde a 
sua conclusão em 1931 até a construção da Torre Norte do World Trade Center, concluída 
em 1972. Logo após a destruição do World Trade Center em 2001, o Empire State Building 
recebeu novamente o título de edifício mais alto de Nova York (Wikipédia, enciclopédia 
virtual, 20/08/2009). 
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culturas religiosas é comum um monumento que serve como ponto de ligação entre 

a terra e o céu, símbolo arquetípico, sendo recorrente a figura das montanhas, dos 

templos e da Árvore Cósmica. Na modernidade, esses monumentos feitos para 

serem ícones da ligação entre os dois mundos são os edifícios postos no “centro do 

mundo”. ELIADE (1996, 37) analisa a identificação destes símbolos de ligação com a 

imagem do centro do universo, axis mundi. Em muitas narrativas míticas, a ponte 

entre universos cósmicos distintos se dá justamente pelo centro da terra. “O inferno, 

o centro da terra e a „porta‟ do céu encontravam-se no mesmo eixo, e é por ele que 

se dá a passagem de uma região cósmica para outra”. KLEIN (2009) observa que “as 

antigas torres [WTC], como de resto o fazem os mais altos edifícios do mundo, já 

assinalavam este sonho mítico de ligação entre mundos”. 

Os aliens escolhem os “pontos de ligação entre a terra e o céu” para iniciar o 

ataque, como num ato iconoclasta74 em que os símbolos da cultura da nova ordem 

são os objetos de um conflito. 

Ao longo do filme, a informação de que mais de vinte naves alienígenas 

chegam à Terra é dada em diversos telejornais. Rápidas seqüências são produzidas 

com a chegada das mesmas a outras cidades do mundo, como Bagdá e Moscou. Os 

noticiários dão cobertura ao vivo e as mídias globalizam o conflito, atribuindo ao 

inimigo o sentido de uma ameaça universal. Mas as imagens de ID4 mostram com 

detalhes só aquelas que se dirigem às cidades dos Estados Unidos da América. 

O destaque dado às naves dirigidas aos Estados Unidos, reforçado pelo fato 

de elas cobrirem as cidades tomadas como sistemas de signos do poder cultural, 

político e econômico, sugere uma natureza específica para o conflito. 

                                                             
74 Alberto KLEIN (2009)observa que certos conflitos entre culturas são assinalados 

por tentativas de destruição de imagens. As imagens estão, portanto, no centro dos 
conflitos, são campos de tensão por excelência. A estratégica destituição simbólica da 
alteridade se dá pela destruição da imagem midiática. “Destruir o outro através das imagens, 
ou destruir as imagens do outro, configura-se como um fenômeno típico de iconoclasmo.” 
Analisando eventos pós-11 de Setembro de 2001, ele diz que a  necessidade de 
compensação simbólica, em razão da tragédia americana, exigiu extrema visibilidade para 
um longo processo de destruição midiática de Saddam Hussein, incluindo as imagens da 
derrubada da estátua do líder iraquiano em Bagdá, de sua prisão com aparência desolada, 
sua exibição em roupas íntimas num tablóide inglês, culminando em sua morte. “Uma 
imagem emblemática da destruição da estátua em Bagdá exibe um soldado das tropas de 
ocupação cobrindo o rosto da figura de Saddam com uma bandeira americana. Tal 
fotografia é exemplar de um processo literal de substituição simbólica, desfiguração e 
refiguração, que ocorre em um ciclo de destruição e estabelecimento de novas imagens”. A 
imagem destruída, no entanto, é um suporte da imagem, e não ela própria, que como texto 
da cultura é às vezes indestrutível. 
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Representadas nos aliens, as forças do caos querem dominar a Terra, mas o conflito 

que desencadeiam é representado no texto fílmico em termos de um enfrentamento 

ao poder norte-americano, através de seus símbolos mais centrais, os quais 

representam uma materialização dos valores do novo mundo e da nova ordem. A 

destruição dos símbolos é uma forma de o texto visual afirmar que a guerra 

desencadeada é contra uma cultura, um sistema de textos, um conjunto de valores, 

e não contra as forças militares de uma nação. 

Curiosamente, mesmo nas seqüências que exibem a chegada da nave à 

capital norte-americana, não são mostradas imagens de militares, das forças 

armadas, com exceção de uma tomada ligeira de uma sala no Pentágono, sede do 

poder militar norte-americano, que está situada de um lado do rio Potomac, e do 

outro, está o memorial Washington, exibido com detalhes na produção de Emmerich 

e Devlin. Algumas seqüências mostram o ataque reativo dos aliens a bases militares 

em segundo plano, depois do ataque às cidades e aos monumentos. Outras 

seqüências mostram os caças norte-americanos em ataque às naves, mas só para 

evidenciar sua fraqueza diante do inimigo. Todas as forças militares são 

desbaratadas diante da superioridade tecnológica dos aliens. O próprio presidente 

se desespera, ao ouvir um oficial reconhecer, durante um ataque malsucedido: 

“Nossos homens estão sendo abatidos como moscas”. Mesmo o ataque com as 

armas nucleares não resulta em qualquer dano à nave inimiga. Os aliens só atacam 

as forças militares após destruírem os grandes símbolos, quando essas forças 

reagem. É como se as forças militares não os ameaçassem, não são alvos como 

são os símbolos da nova ordem. 

Esse mesmo sentido de um ataque aos valores da cultura norte-americana é 

produzido pela justaposição de certas seqüências. LOTMAN (1978, 87) diz que uma 

das leis mais gerais da formação de significações artísticas é a justaposição de 

elementos heterogêneos. O choque gerado entre eles resulta em significações e a 

montagem cinematográfica é um caso particular desse processo. Ele reitera ainda 

que “a unidade básica da narrativa cinematográfica é o plano” e quando se 

encadeiam diferentes planos, numa montagem, pode-se fazer associações entre 

eles. “A partir do mecanismo básico de suceder um plano a outro a fim de gerar um 

sentido decorrente da associação”, a montagem de planos diferentes “ativa a 

articulação semântica” (LOTMAN, 1978, 111). 
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O texto fílmico de ID4 emprega em diferentes momentos a justaposição de 

seqüências diversas, principalmente ao alternar seqüências das naves alienígenas 

com seqüências da vida americana. Logo no início do texto, uma seqüência de 

imagens da chegada das naves à Terra, apoiada no sistema sígnico sonoro com 

uma música que produz o sentido de ameaça e perigo, é seguida por uma 

seqüência de imagens da Estátua da Liberdade e de pessoas que se divertem, 

jogando e brincando num parque bastante arborizado com céu claro e uma brisa 

sobre as folhas, em Manhattan às margens do rio Hudson, e ao som de uma música 

alegre e descontraída. O mesmo ocorre na justaposição de imagens escuras das 

naves se desprendendo da nave maior chegando à Terra, seguidas de flashes de 

imagens do Memorial Washington e da Casa Branca sob um céu azul e claro. 

As montagens de diferentes planos nesses casos produzem o sentido de um 

conflito que ameaça a ordem e a estabilidade na Terra. 

 

4.3   Ruptura da ordem e os signos de vitimização 

 

No texto fílmico, as cidades de Los Angeles, Washington e Nova York ficam 

mergulhadas na sombra, com a chegada das naves, o que desencadeia diversos 

acidentes, pilhagens e uma tentativa de fuga em massa que congestiona as saídas 

das cidades. 

Uma cena comum do cinema repete-se várias vezes e em diferentes planos 

nesta produção de Emmerich. Em diversos textos fílmicos norte-americanos, diante 

de uma catástrofe iminente, a população se agita para salvar-se. Multidões correm 

de um lado para o outro, tentando fugir à ameaça. Automóveis e trailers 

congestionam as estradas. Como não conseguem se mover, desesperadas, as 

pessoas olham para o céu, de onde vem a ameaça, e correm sem rumo. A presença 

de repórteres e cinegrafistas amplia o sentido de comoção geral nas ruas e nas 

estradas. Imobilizadas e indefesas, correndo com suas crianças, bichos de 

estimação e bolsas a tiracolo, as pessoas são apanhadas por explosões, terremotos 

ou inundações. Sempre em multidões, elas são atiradas para cima, queimadas, 

desintegradas, vitimizadas pelo apocalipse. É a cena típica de vitimização: pessoas 

que correm, desesperadas e impotentes para se salvar. Imagens de vitimização e de 

cidades sendo evacuadas foram produzidas em Guerra dos Mundos, O Dia Depois 

de Amanhã (de Roland Emmerich) e Nova York Sitiada, entre vários outros. 
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A primeira seqüência com cenas de vitimização em ID4 é exibida com a 

chegada da nave à cidade de Nova York. Captadas em plano médio (descritivo), as 

pessoas correm sem direção, uns para o fundo da imagem, outros para frente, para 

os lados, exibindo sinais de pânico e desespero. As ruas de Nova York são 

mostradas em comoção, pessoas que descem dos escritórios nos edifícios, crianças 

que deixam a quadra de esportes, mendigos, gente de todas as etnias, idade e 

classes sociais, todas tomadas pelo pavor da presença inimiga, que as nivela como 

gado humano e indefeso, numa angústia democratizada. Os que dirigem veículo 

param e descem, deixando seus carros à mercê, seguindo-se muitas imagens de 

automóveis que se chocam. As ruas ficam intransitáveis, para aumento do 

desespero de quem tenta escapar. Além do pânico, alguns planos gerais exibem as 

ruas onde se instalou o caos, com pilhagens e arrombamentos de lojas e casas. 

Completa ruptura da ordem social se segue à chegada dos aliens e à instalação da 

sombra.  

Considerando os signos da ordem e do caos, Lotman afirma que a ruptura da 

ordem mediante a presença das forças do caos muitas vezes se representa com 

“nevasca”, “inundação”, “epidemia de peste”, “erupção de vulcão”, mas também com 

“pessoas que correm” em pânico, “o povo perseguido pelo medo”, ou com pessoas 

que pilham as cidades (LOTMAN, 1998, 28-29). As imagens da ruptura da ordem 

social antes do ataque alienígena sugerem que a presença das forças do caos libera 

forças caóticas inerentes àqueles que pilham, em cuja natureza a ordem se 

esgarçou, revertendo a condição humana de civilização em uma nova barbárie. De 

modo que as forças do caos vindas do espaço podem ser vistas como signo das 

forças caóticas inerentes ao ser humano. 

Quando o personagem David Levinson se dirige de Nova York para 

Washington, há uma imagem característica de fuga e vitimização. A auto-estrada 

não tem nenhum veículo entrando na capital senão o dele e de seu pai. A outra mão 

está congestionada, com carros e trailers, pessoas descem dos carros que não 

conseguem andar. A imagem escura azulada mostra o efeito de escuridão trazido 

pela presença da nave sobre a cidade. O pai de Levinson lhe pergunta: “Estão todos 

tentando sair de Washington. Somos os únicos panacas tentando entrar!” Logo eles 

são surpreendidos por carros que saem da cidade também por aquela mão da pista. 

Ao fundo da imagem escura da rodovia congestionada, destaca-se na cor branca a 

cúpula do Capitólio, reiterada diversas vezes em planos gerais e de conjunto. O 
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Capitólio na cor branca mergulhado na densa sombra da nave dos aliens sugere um 

tipo de resistência da “ordem” frente à presença do “caos”. 

As cenas de vitimização com pessoas que correm e que são apanhadas pela 

catástrofe, sem poderem se salvar, são recursos com que o texto visual afirma a 

completa fragilidade das gentes em relação às forças do caos, e a igualmente 

completa dependência em relação ao herói. Lotman diz que “o povo que corre pode 

ser associado à idéia de vitimização e de impossibilidade de defesa” (LOTMAN, 1998, 

28-29). Até que o herói passe pelo processo de iniciação, deixando de ser uma 

pessoa comum para tornar-se por metonímia a incorporação da comunidade, até 

que receba poderes especiais para defender a comunidade, as multidões 

permanecem perdidas, indefesas e à mercê das forças do caos. As muitas imagens 

de vitimização, e que foram responsáveis pelo Oscar de Efeitos Especiais, acentuam 

em ID4 a dependência premente da comunidade em relação ao herói, e marcam 

nesse texto fílmico a repetição de arquétipos da mitolologia. 

 

4.3.1   Destruição e reversão da ordem 

 

No desenrolar da trama de Emmerich, o judeu David Levinson descobre que 

os extraterrestres colocaram um sinal nos satélites da Terra para se comunicarem e 

marcarem o momento exato para o início das explosões das cidades. Posicionadas 

com o núcleo sobre um elevado edifício de Los Angeles, na Casa Branca em 

Washington e no Empire State em Nova York, as naves iniciam o ataque simultâneo 

às cidades mais importantes do mundo. 

Uma das mais impressionantes seqüências em ID4 é o ataque alienígena às 

cidades norte-americanas. Na hora marcada as naves abrem uma espécie de 

escotilha na parte inferior de sua estrutura circular, onde se formam fachos de uma 

luz azul, como lazer, os quais se concentram num facho único cuja energia é 

lançada contra os prédios provocando violenta explosão. Isso ocorre 

simultaneamente em todo o mundo. Mas o filme especificamente caracteriza a 

destruição de um proeminente arranha-céu de Los Angeles, o Empire State Building 

e a Casa Branca. 

Numa imagem de plano geral, com o edifício centralizado ao fundo entre duas 

colunas de outros edifícios, aos olhos de muitos expectadores em pânico, o Empire 

State Building é destruído a partir de cima por uma explosão causada por um raio 
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emitido pela nave alienígena o qual destrói o prédio do topo para baixo causando o 

colapso sucessivo de cada andar75. Com detalhes gráficos de diversas perspectivas 

visuais e captados em diferentes planos, a destruição se repete com a Casa Branca 

e o arranha-céu de Los Angeles. A explosão vertical desencadeia explosões 

horizontais em série e de forma circular, que se espalham por sobre as cidades na 

forma de ondas de fogo que tudo destroem. O primeiro prédio é desintegrado de 

cima para baixo, em seguida as ondas de fogo explodem os demais em movimento 

horizontal como numa explosão atômica, mostrada em planos gerais de conjunto. O 

pânico se acentua, estampado no rosto de pessoas que tentam escapar, deixando 

seus carros para trás, mas são alcançadas pelas ondas de fogo que tudo 

desintegram. A violência das explosões é acentuada pelos signos sonoros com uma 

música eletrônica que sibila. As chamas se espalham com sons que sibilam e 

assoviam sugerindo que elas são tão altas que se manifestam como um tremendo 

rugido. Com a explosão do primeiro prédio de cima para baixo, as ondas de fogo 

atravessam os prédios em imagens captadas em planos gerais, repetidas vezes. A 

imagem em slow motion enfatiza o pânico, e especialmente o espetáculo de 

explosões e chamas e objetos que voam pelo ar. A seqüência finaliza com uma 

música de aventura, no momento em que a namorada de Will Smith encontra abrigo 

da explosão com seu filho e seu cachorro em seus braços quando as chamas 

passam por eles dentro de um túnel rodoviário. 

As seqüências da destruição são mostradas de duas perspectivas. Há planos 

gerais e de conjunto produzidos sob o olhar dos atores que vêem as explosões, 

                                                             
75 A associação entre os eventos reais na destruição das torres gêmeas do World 

Trade Center, em Manhattan, em 11 de setembro de 2001 no atentado terrorista, e as cenas 
de ID4 (1996) foi natural na mente de muitas pessoas. As torres também caíram num 

movimento vertical em que cada andar se desintegrava sucessivamente. Elliot GAINES 
(2001) acredita que os eventos de 11 de Setembro alteraram o sentido da vida de muitas 
pessoas. “Para muitos americanos as imagens televisionadas pareciam ter sido tiradas de 
um filme contemporâneo. O popular filme Independence Day veio imediatamente à mente. 

Isso parece ter sido uma percepção compartilhada”. Durante as transmissões do atentado, o 
repórter Ron Insana, da NBC, que estava bem perto dos prédios quando foram atingidos, 
entrou ao vivo pela televisão. Ele disse que aquela experiência era “como uma cena do 
Independence Day”. “O espetáculo visual é acrescido pelo significado simbólico dos prédios 
sendo destruídos tanto no 11 de Setembro quanto em Independence Day”. Gaines diz que 

“as imagens dos eventos de 11 de Setembro de 2001 foram repetidas muitas vezes a fim de 
se tornarem parte da consciência coletiva”. Segundo ele, aquelas imagens dos aviões 
chocando-se contra as torres do WTC e dos prédios caindo em chamas fazem uma 
referência intertextual à “ficção-comédia-drama-aventura” Independence Day (GAINES, 

2001). 
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tentam correr e morrem. Há planos gerais de conjunto que exibem a destruição da 

perspectiva de um observador no céu, como que colocado entre as naves e o solo. 

Essa imagem exibe a nave em forma circular no plano superior, e as explosões 

desencadeadas também em forma circular no plano inferior. As três explosões 

começam num prédio importante (símbolo) e se espalham circularmente por toda 

cidade, sendo que planos gerais enfatizam a destruição dos prédios, mas do que 

das pessoas. 

Os edifícios Empire State, a Casa Branca e o arranha-céu de Los Angeles, 

assim como todos os demais prédios mostrados em planos gerais são signos, que 

conotam ou representam, no texto fílmico de ID4. São signos da cultura ou da ordem 

americana, contra a qual as forças do caos estão em guerra. Esses prédios tomados 

em planos gerais no momento de sua destruição representam o mundo do comércio 

ocidental, do capitalismo, da ordem americana, os valores dessa cultura, suas 

conquistas, suas riquezas e seu poder. No entanto, num sentido mais amplo, como 

textos urbanos da cultura, eles também são signos da própria civilização e da 

modernidade. Todos esses valores ficam à deriva na presença das forças do caos. 

Após as primeiras explosões, a informação “July 3” centralizada num plano 

escuro é seguida por planos que exibem a dimensão da destruição. Uma imagem 

produzida em duas camadas capta em primeiro plano a Estátua de Liberdade a 

partir da cintura, caída ao chão com o rosto semicoberto pela água; e no segundo 

plano os prédios de Nova York reduzidos a escombros. Acima, no alto do plano, a 

nave invasora permanece imóvel em sinal de superioridade. 

Embora tudo nas cidades tenha sido destruído, incluindo em Washington a 

Casa Branca, os memoriais e prédios, a imagem da destruição dos símbolos exibe a 

Estátua da Liberdade, ícone maior da cultura e da nova ordem americana, e ícone 

da própria modernidade, uma vez que a revolução americana foi considerada a mãe 

de todas as revoluções modernas. 

A dimensão da destruição, com a desintegração das mais importantes 

cidades do mundo, produz o sentido de que as forças representadas através dos 

Aliens, são o caos por excelência, capaz de por fim à modernidade e à civilização 

humana. O fato de o filme retratar a destruição das cidades norte-americanas, de 

forma exclusiva, produz o sentido de que o conflito é desencadeado contra as forças 

da ordem incorporadas nas cidades do “novo mundo”. Que forças são essas? E que 

signos as retratam? 
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4.4    A alteridade configurada na figura dos Aliens 

 

A descrição e identificação dos sentidos produzidos pelo monstro Alien é um 

dos mais importantes passos na leitura do texto fílmico Independence Day. Como 

uma personagem fictícia, o Alien deve ser visto como um texto da cultura no qual 

repercutem outros textos da memória. Como um conjunto de signos, o monstro faz 

parte da memória coletiva de milhões de pessoas ao redor do mundo familiarizadas 

com as produções de Hollywood, nas quais esse conjunto de signos está presente 

há de 20 anos. Os aspectos anatômicos, dinâmicos, visuais e sonoros da criatura, 

sua ira, violência e seu poder de destruição, aquilo que ele procura destruir, entre 

outros, são signos que constroem sua imagem como um texto da cultura. O Alien de 

ID4 é uma marca tomada da série “Alien”, cujo primeiro filme foi lançado em 1979. 

O sentido produzido em ID4 pelo monstro Alien, enquanto um sistema de 

signos, deve ser visto a partir do diálogo desse texto com outros da memória textual. 

É preciso identificar esses signos, remontar as memórias textuais a partir das quais 

ele é construído a fim de se alcançar seu sentido nesse texto particular produzido no 

contexto do final do século passado, quando os Estados Unidos como um império 

autonomeado construtor da nova ordem já não lutava mais a Guerra Fria contra o 

“inimigo” comunista soviético. 

Nesta seção, considerando a importância do Alien como sistema de signos 

em ID4 e em outros textos fílmicos, pretende-se fazer um breve histórico da 

presença de extraterrestres no cinema com o objetivo de identificar os sentidos 

produzidos em diferentes textos, os quais são elementos da memória que 

eventualmente repercutem no texto de ID4, contribuindo em seu processo de 

produção de sentidos. 

Os alienígenas representam diferentes forças na literatura e no cinema desde 

meados do século XIX. A evolução ou deslocamento da configuração ou 

representação dessas forças supostamente opositoras da ordem americana ou 

moderna ajuda a entender a complexidade da alteridade vista pelos olhos da arte. 

Não é objetivo desta seção fazer uma análise exaustiva da figura do extraterrestre 

ou alien na literatura e no cinema, nem seria possível. Mas pontuar breves 

referências a essa figura que preparem o caminho para o entendimento dos 

possíveis sentidos do Alien em ID4. 
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O conceito do alienígena como criatura essencialmente diferente do ser 

humano é relativamente recente, remontando ao final do século XIX. RIBEIRO (1996) 

defende que os habitantes de outros mundos encontrados pelos humanos nas 

histórias dos séculos XVII e XVIII não podem ser considerados alienígenas de fato. 

“Tratavam-se de homens e mulheres, por vezes razoavelmente diferentes dos 

terrestres mas, ainda assim, desempenhando papéis bem estabelecidos”. O 

surgimento do conceito de um estágio de desenvolvimento diferente do humano, e, 

portanto, de vida inteligente genuinamente alienígena, pode ser visto como um eco 

na Ficção Científica das noções de evolução e adaptação ao meio ambiente, 

propostas por Lamarck e, posteriormente, por Charles Darwin. 

A primeira referência a seres extraterrestres é da obra de um astrônomo. O 

escritor francês Nicolas Camille Flammarion foi quem popularizou a noção da 

existência de seres alienígenas por meio de vários trabalhos de não-ficção 

publicados na segunda metade do século XIX76. Flammarion apresentou os 

alienígenas como seres basicamente pacíficos e bem intencionados. “Mas esta 

visão humanista não persistiu por muito tempo” (RIBEIRO, 1996).   

Uma visão de extraterrestres agressivos e competidores contra os humanos 

e, portanto, mais alinhada com a noção de evolução darwiniana aparece na obra do 

londrino Herbert George Wells. Seu romance The War of the Worlds, de 1898 

(publicado em português como A Guerra dos Mundos, pela Objetiva), lançou na 

Ficção Científica o conceito evolucionista da sobrevivência do mais apto. Ao retratar 

os aliens marcianos como invasores do planeta Terra, Wells os colocou “como 

competidores dos seres humanos no sentido darwiniano, ou seja, inimigos naturais 

da humanidade” (RIBEIRO, 1996). 

Conhecido como H.G. WELLS, o autor de A Guerra dos Mundos (2007) foi 

considerado um visionário. Escreveu muitos romances de Ficção Científica; também 

predisse diversas das máquinas de hoje inclusive tanques e a bomba atômica. Wells 

utilizou diferentes artifícios para dar ao livro um efeito realístico, o qual foi 

                                                             
76 Nicolas Camille FLAMMARION publicou em 1862 o livro La pluralité des mondes 

habités, editado em português como A pluralidade dos mundos habitados, em 2 volumes, 

pela editora Garnier (RJ, s/d). Nesse livro ele realiza um estudo comparativo dos planetas 
do sistema solar a fim de discutir a questão da habitabilidade; defende a pluralidade dos 
mundos e de seus habitantes ante o dogma cristão prevalecente. Flammarion publicou 
também Les Mondes imaginaires et les mondes réels (“Os mundos imaginários e os mundos 
reais”), em 1864; e Les mondes célestes (“Os mundos celestes”), em 1865. 
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considerado na época da publicação uma obra perigosa, que podia criar fobias em 

seus leitores. Muitos acreditaram em uma possível invasão vinda de Marte. 

O livro de Wells foi usado pelo então jovem americano Orson Welles, mais 

tarde diretor de cinema, na Rádio Mercury Theate, numa transmissão para “O Dia 

das Bruxas” do ano de 1938. A narrativa literalmente assustou muitos americanos, 

provocando fuga em massa de algumas cidades e levando alguns até mesmo ao 

suicídio, com o anúncio da chegada de extraterrestres a uma pequena cidade 

americana de New Jersey, em naves marcianas, numa adaptação da obra de Wells 

para o rádio. A transmissão feita por Orson Welles ocupou várias manchetes no 

mundo. Havia rumores de guerra por toda a Europa, e os americanos temiam ver 

seu país invadido. “Muitos dependiam do rádio e acreditavam piamente na 

programação radiofônica, e acreditaram na transmissão radiofônica de Welles e que 

o planeta Terra estava sendo realmente invadido por marcianos” (ORTRIWANO, 1998). 

A temática do alienígena como inimigo invasor foi assumindo o status de um 

formato ou um enredo arquetípico. Um aspecto desse arquétipo estabelecido nesse 

mesmo romance foi a caracterização do alienígena como o “monstro do espaço”, a 

qual perdura por mais de um século. Três anos mais tarde, Wells estabelecia “novos 

arquétipos” para os alienígenas com The First Men in the Moon (publicado em 

português como Os Primeiros Homens na Lua, pela editora Garnier, RJ). Wells 

descreveu os alienígenas em uma sociedade detalhada, além do modelo da cultura 

alienígena baseado no comportamento dos “insetos sociais” (RIBEIRO, 1996). 

Embora o livro de H.G. Wells em 1898, na Europa, e a transmissão 

radiofônica de Orson Welles em 1938, nos Estados Unidos, tenham causado pânico 

em milhões de pessoas que temiam a invasão literal da Terra por marcianos 

agressivos, os marcianos de H.G. Wells são apenas uma metáfora, um conjunto de 

signos construídos, com que a ficção retrata outro fenômeno, esse sim um 

fenômeno real. Invasores agressivos, chegando em naves, com armas superiores e 

destrutivas, ameaçando aniquilar a civilização humana, são signos que se reportam 

a uma memória, e que foram muito bem arranjados para representar um fenômeno 

específico dos séculos XVIII e XIX, no contexto da colonização européia e da noção 

da sobrevivência do mais apto. Essa noção foi desenvolvida por Charles Darwin, em 

A origem das espécies, cujo título original era “On the origin of species by means of 

natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life” (“Sobre 

a origem das espécies por meio da selecção natural, ou a preservação de raças 



157 

 

favorecidas na luta pela vida”). Assim, a obra fictícia de Wells A guerra dos mundos 

falando de uma invasão da Terra por marcianos agressivos produz o sentido de uma 

sátira política e de uma advertência ao progresso científico, a qual expunha 

metaforicamente a crueldade do colonialismo europeu e americano na figura dos 

marcianos destruidores. Os alienígenas de Wells representam uma alteridade em 

relação a uma ordem cultural tecnicamente desfavorecida, a qual estava em risco de 

extinção dada a presença de um inimigo mais apto. O colonizador é o “outro”, que 

vem para dominar e explorar, cuja superioridade técnica e espírito destruidor 

ameaçam a sobrevivência dos colonizados. 

A publicação do conto A Martian Odyssey (“Uma Odisséia marciana”), do 

americano Stanley G. Weinbaum, em 1934, criou um novo alienígena diferente do 

modelo de Wells em que os alienígenas são ora monstros ora quase humanos. O 

trabalho de Weinbaum é considerado um dos marcos da Ficção Científica. “Foi a 

primeira vez que os leitores do gênero entraram em contato com um alienígena 

inteligente perfeitamente inserido dentro da sua biosfera extraterrestre própria, 

admitida como tão detalhada e complexa quanto a de nosso mundo” (RIBEIRO, 

1996). 

Os enredos literários retratando os alienígenas como “ameaça vinda do 

espaço” ainda predominaram até a Segunda Guerra Mundial, quando começaram a 

perder seu apelo em obras relevantes. 

Tendo se desenvolvido na literatura, a narrativa do alienígena agressivo teve 

um rápido desenvolvimento no cinema de Ficção Científica, reproduzindo-se como 

um arquétipo do conflito entre as forças do caos e da ordem. No entanto, a segunda 

metade do século XX é marcada por certa ambivalência quanto ao extraterrestre, 

com filmes como The Thing from Another World (O Monstro do Ártico, 1951), 

Ameaça Vinda do Espaço (1953), Vampiros de Almas (1956), A Bolha Assassina 

(1958) e Eu Casei com um Monstro do Espaço (1958), em que o alienígena é um 

inimigo agressivo; e por filmes como The Day the Earth Stood Still (O dia em que a 

Terra parou, 1951), O Homem do Planeta X (1951), Star Trek (Jornada nas Estrelas, 

1966) e ET - o Extraterrestre (1982) de Steven Spielberg, os quais retratam os 

alienígenas como criaturas boas e pacifistas. 

Entre os filmes que mostravam um alienígena violento, invasor e destruidor da 

ordem, The Thing from Another World, dirigido por Christian Nyby e produzido por 

Howard Hawks, é considerado um clássico da era McCarthy. A narrativa fala de um 
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monstro alienígena que chegou à Terra havia milhares de anos, cujo disco voador 

ficou imobilizado numa placa de gelo no círculo polar ártico, até que uma equipe de 

exploradores da era moderna a encontra, juntamente com o monstro. O contato 

amigável não é possível, e o alienígena após ser descongelado revela-se hostil e 

agressivo, tendo nos humanos sua nova fonte de alimento. Ferido, ele manifesta 

uma incrível capacidade de regeneração e reprodução na forma de um legume 

gigante, ameaçando infestar o planeta de legumes-monstro do espaço que se 

alimentam de sangue humano. Até que os cientistas conseguem cozê-lo como um 

grande vegetal. Embora o filme seja em preto e branco, a capa exibe o monstro na 

cor verde, com o nome “The Thing” em letras grandes e vermelhas. Leslie SHELDON 

(2009) considera que a “ameaça vermelha” foi um dos fatores mais determinantes 

da Ficção Científica da década de 1950. NAZÁRIO (1998, 259) diz que o cinema 

hollywoodiano, refletindo o conflito entre os EUA e a antiga URSS, usou o formato 

ou a narrativa dos alienígenas agressivos como representação da ameaça 

comunista e do perigo de destruição da ordem moderna. 

Outros filmes dessas décadas mostravam um alienígena pacífico e promotor 

da ordem, como The Day the Earth Stood Still (1951), dirigido pelo americano Robert 

Wise, com roteiro do também americano Edmund H. North, o qual mostra o 

extraterrestre Klaatu, da “League of Nations”, enviado à Terra para advertir os 

humanos dos perigos do uso das armas nucleares na Guerra Fria entre EUA e a 

antiga URSS. Enviado por civilizações superiores, Klaatu exibe vitalidade e 

inteligência sobre-humanas. É pacífico e divino, uma espécie de eu superior da 

humanidade. Reproduzido em preto e branco, o alien não apresenta muitas 

diferenças físicas do ser humano. Tanto ele quanto seu prateado robô Gort cobrem 

a face com um capacete. Ele trabalha pela harmonia cósmica, mas termina morto 

pela polícia, e ressuscitado por seu robô Gort (retomando um arquétipo do messias 

bíblico). O personagem de Wise retorna para o espaço deixando a mensagem de 

que o futuro da Terra depende da escolha da paz em detrimento dos interesses 

políticos. O filme aponta a ciência como o melhor caminho para uma visão 

universalista da Terra, e condena a política que impele para guerra. A película fazia 

uma alteração nos valores americanos então correntes. Quando para o governo dos 

EUA a Guerra Fria era um conflito entre o bem e o mal, o filme quis mostrar que o 

mal estava de ambos os lados. 
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The Day the Earth Stood Still tornou-se um marco de Ficção Científica. 

Citações e referências a essa produção são feitas em Army of Darkness (“Uma Noite 

Alucinante”, 1992), quando transportado para o ano 1300, Ash precisa recitar as 

palavras “Klaatu verata niktu” a fim de livrar a Terra da maldição de Necronimicon. O 

seriado Mission Hill (1999), animação dos produtores americanos Bill Oakley e Josh 

Weinstein, também lembra a ficção quando um dos personagens exibe um filme de 

Ficção Científica em que um extraterrestre muito parecido com Gort desce à Terra 

num disco voador. 

A visão positiva dos extraterrestres como personagens que promovem um 

entendimento diplomático entre os povos interplanetários, vista em The Day the 

Earth Stood Still, ecoa em Star Trek (Jornada nas Estrelas, 1966), que conta a 

história de uma nave estelar USS Enterprise da “Federação dos Planetas Unidos”. 

Essa visão pacifista dos extraterrestres também modeliza Close Encounters of the 

Third Kind (“Contatos imediatos de terceiro grau”, 1977) e E.T., The Extra-terrestrial 

(“ET, o Extraterrestre”, 1982), ambos de Steven Spielberg. 

O ET de Spielberg pode ser considerado o personagem mais característica 

da versão pacifista dos extraterrestres. O filme foi campeão de bilheteria e se tornou 

um clássico, tendo contribuído para consagrar Spielberg como um dos melhores 

diretores de cinema (XIMENES, 2008). Produzido em 1982, o texto fílmico de 

Spielberg constrói um extraterrestre retomando arquétipos messiânicos da memória 

ocidental. O ET desce do espaço; é uma figura destituída de qualquer apelo visual 

como o Messias descrito no livro bíblico de Isaías, capítulo 53. Sua missão é 

pacífica e redentora. Ele obtém êxito junto às crianças, consideradas as herdeiras do 

reino de Deus pelo próprio Cristo em S. Mateus 18. O ET morre e ressuscita, e é 

seguido por um cortejo de crianças quando ele retorna para o céu fazendo o mesmo 

percurso do Messias cristão. A mensagem do ET é pacífica e redentora, prega a 

solidariedade e a tolerância como caminho seguro para a humanidade na virada do 

milênio. O ET de Spielberg, portanto, retrata um ser angélico e celestial. Mas 

também pode representar a própria criança, cuja inocência e pureza apelam para a 

sensatez dos homens. 

O alienígena, portanto, como um sistema de signos para representar, seja 

uma alteridade agressiva ou pacifista, é um texto hierarquizado na memória 

ocidental seja na literatura ou no cinema. Quando agressivo, o monstro pode 

assumir a representação das forças caóticas que ameaçam a ordem e a 
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sobrevivência de certos grupos mais fracos ou da própria humanidade. Quando 

pacifista, ele pode representar as forças da ordem e da pureza, que apelam para a 

sanidade dos homens. 

 

4.4.1   O novo Alien 

 

O arquétipo do alienígena agressor modeliza os textos fílmicos da série 

“Alien”, cujo primeiro filme foi dirigido por Ridley Scott, em 1979, Alien: O Oitavo 

Passageiro77. Essa série, no entanto, apresenta um monstro novo, o qual alcançou 

notável sucesso. Ao primeiro filme, seguiram-se Aliens: O Resgate (1986), Alien 3 

(1992), e Alien: A Ressurreição (1997), e ainda Alien Vs. Predador (2004) e Alien Vs. 

Predador 2 (2007), nestes dois últimos o Alien protagoniza com o monstro 

“Predador”, que também teve dois filmes em 1987 e 1990. Considera-se que o 

monstro Alien, com sua agressiva performance, pôs fim à temática dos aliens 

pacifistas. 

Nos filmes da série Alien, os extraterrestres são criaturas violentas e 

destruidoras. Vivem em naves, mantêm grupos, têm uma rainha, da qual todos 

nascem a partir de ovos, dos quais saem os facehuggers que, por sua vez, precisam 

de um hospedeiro onde inocular a larva para a reprodução, no caso os humanos 

(ver Anexo 2.10). Os aliens têm um fluido corporal ácido, membros e cauda. Seu 

corpo tem uma aparência escura e férrea, os dentes sempre aparecem cerrados em 

expressão de ira. A grande cauda em geral aparece num movimento circular como 

uma corrente que gira (ver Anexo 2.8); ela é perfurante, e juntamente com a 

segunda arcada dentária (ver Anexo 2.5), que em geral surge com forte impacto de 

dentro da boca da criatura, constituem as principais armas dos Aliens. Os Aliens têm 

tentáculos, e as pernas traseiras são em geral mais compridas que as dianteiras. 

Andam de duas ou quatro patas. Desde os ovos, todo movimento dos Aliens é 

marcado por uma gosma liguenta e transparente. Mesmo quando aparece a boca 

rangendo os dentes, a gosma está ali. A cabeça é arredondada, longa e negra, 

como ferro polido. Em Independence Day os Aliens exibem uma cabeça alongada 

                                                             
77 Alien: O Oitavo Passageiro (1979), de Ridley Scott, foi considerado um dos quatro 

melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, perdendo apenas para Blade 
Runner: o Caçador de Andróides (1982), também de Ridley Scott; 2001: Uma Odisséia no 
Espaço (1968), de Stanley Kubrick; e Star Wars (1977), de George Lucas (“The 100 

Greatest Sci-Fi Movies”, 2009). 
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mas, em vez da cor negra polida, ela é como o cérebro humano descoberto, em cor 

clara com nervuras azuladas (ver Anexo 2.7). Os Aliens não falam; comunicam-se 

por telepatia. Ao contrário da série Alien em que a criatura é um invasor, em ID4 os 

Alies possuem uma nave própria, e sua tecnologia é mais avançada do que a dos 

seres humanos. 

O primeiro filme da série que lançou a marca “Alien”, dirigido por Ridley Scott, 

teve fotografia de Derek Vanlint e roteiro de Dan O‟Bannon e Ronald Shusett. Alien: 

O Oitavo Passageiro fez do monstro Alien um marco do design no cinema, e 

recebeu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, por H.R. Giger, designer suíço 

responsável pela criatura que intitula o filme e seu universo. A primeira seqüência do 

texto fílmico começa com uma imagem do vasto espaço sideral. Algumas estrelas 

piscam na escuridão, refletindo em meio à poeira cósmica e ao silêncio. A imagem é 

cortada com alguns créditos discretos na imensidão com traços brancos que se 

revelam lentamente. Um zunido corta o silêncio e vai crescendo enquanto uma 

palavra surge na escuridão: “ALIEN”. No decorrer da trama a impressionante criatura 

vai sendo revelada em lances fugazes. É tão inteligente que sugere ser fruto de 

milhões de anos de seleção natural e adaptação. Migra de planeta em planeta, de 

nave em nave. 

A sombra da nave alienígena em ID4 dialoga com a ausência de luz e mesmo 

trevas em que os Aliens são mostrados nos filmes da série que lançou a criatura. 

Nos filmes da série Alien, a criatura destrói toda a tripulação da nave em 

questão, e só pode ser vencida pela tenente Ellen Ripley (Sigourney Weaver), com 

quem às vezes a criatura mantém certo pacto. O embate entre a mulher e a criatura 

é o clímax do filme e pode ser visto como o próprio núcleo semântico do texto 

fílmico. 

Há fortes simbologias sexuais na temática Alien. O design do monstro 

apresenta caracteres simbólicos de cunho sexual: “a cabeça alongada possui um 

formato fálico, como uma alusão ao sexo”. Os ovos alienígenas com uma abertura 

na parte superior fazem alusão à glande, a “cabeça” do pênis. A rainha Alien põe 

seus ovos, de onde saem os facehugger, um envoltório em forma de crustáceo que 

sai diretamente do ovo, e introduz a “larva” alien no corpo do hospedeiro, um 

endoparasitismo. “O modo como o facehugger mantém contato com o hospedeiro, 

inserindo um tubo dentro da boca deste por onde despeja o parasita em seu 

organismo, assemelha-se a um ato sexual, a cópula ou o próprio sexo oral”. A região 
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que se adere ao rosto do hospedeiro assemelha-se a uma vulva. O formato da nave 

“Nostromo” ou da nave alienígena descoberta pelos tripulantes em Alien, O Oitavo 

Passageiro lembra um útero. A entrada cavernosa da nave alienígena pode fazer 

alusão a uma vagina (cf. LEBERG, 2009). Por onde os Aliens passam, eles deixam 

marcas com a gosma que sai de seu corpo, especialmente da boca. Mas essa 

gosma é particularmente abundante na saída dos ovos do útero da rainha Alien78, 

dentro deles e nos facehuggers. Essa gosma pegajosa e transparente pode ser 

considerada uma referência ao esperma e aos fluidos sexuais. 

Há, portanto, diversos signos que remetem ao sexo na série Alien. Ridley 

Scott, diretor do primeiro filme da série, declarou que praticamente tudo em Alien 

tem a ver com sexo (LEBERG, 2009). O lançamento do primeiro filme da série Alien 

se dá num contexto de forte apelo feminista nas culturas ocidentais. Sigourney 

Weaver foi a primeira mulher a interpretar um papel importante num filme de ficção 

norte-americano. 

Considerando essas imagens e detalhes visuais sígnicos que remetem ao 

sexo, o conflito em toda a série entre os seres humanos e especialmente a 

protagonista Ripley e os Aliens, especialmente a rainha Alien, pode ser visto como 

uma representação do conflito entre a mulher a dominação machista. Ripley luta por 

preservar sua filha, sua cria, e para manter-se viva. Essa luta produz o sentido de 

um conflito com a hostilidade e a crueldade do domínio machista configuradas no 

monstro. 

Referências sexuais também modelizam os dois filmes da série Alien Vs. 

Predador. O conflito entre os predadores-caçadores espaciais e os Aliens é marcado 

pelo terror e por alto grau de destruição. Os seres humanos são joguetes nesse 

conflito, servindo como presas para o início da caçada. Estruturas antropológicas do 

feminino e do masculino modelizam o ostensivo embate entre os monstros. Os 

                                                             

78 Jorge LEBERG (2009) observa certos detalhes semióticos no monstro Alien, 
focando os aspectos reais da rainha Alien, nos dois primeiros filmes da série (ver Anexo 
2.4). A rainha, em Aliens, O Resgate, do diretor James Cameron, possui um crânio maior do 

que o dos demais aliens, filhos dela. Trata-se de uma estrutura alongada e repleta de 
“curvas”, como se fosse uma coroa real. O pescoço é mais grosso e possui alguns 
“entalhes”, como “ramificações” ou canalículos, além de um par de apêndices como braços 
atrofiados próximos ao pescoço. “Essas características possivelmente aludem a um 
daqueles babados dos antigos trajes reais europeus”. Na cena em que Ellen Ripley depara-
se com a besta, ela está guardada por dois soldados aliens, como os guardas reais que 
protegiam a realeza. 



163 

 

detalhes semióticos de ambos remetem a questões de feminilidade e masculinidade 

(ALIENCICLOPEDIA, 2009). 

Assim como na série Alien, em que uma mulher é a protagonista e sobrevive 

aos embates com o monstro Alien, no primeiro filme da série Alien Vs. Predador, 

dirigido por Paul Anderson, em 2004, também é uma mulher, Alexa Woods, 

interpretada pela negra Sanaa Lathan, que sobrevive ao conflito, tendo se aliado ao 

predador. O enredo se passa numa estação baleeira na Antártica. Embora o 

predador seja o caçador armado, é a mulher que finalmente consegue vencer a 

rainha Alien. Num aterrador confronto final, ela consegue prender a criatura a uma 

enorme caixa d‟água para em seguida ser lançada acorrentada para o fundo do 

oceano. 

Como sugerido pelos signos empregados na construção da personagem Alien 

e no conflito desencadeado entre seres humanos e os Aliens, ou entre Alien e 

Predador, a representação sugere a luta interminável entre os sexos, com destaque 

para a sobrevivência feminina. O Alien como o “outro”, o estranho, produz o sentido 

de uma alteridade no campo da sexualidade humana. 

 

4.5   O Alien e as forças do caos em ID4 

 

O enredo de ID4 tem o conflito entre seres humanos e os Aliens como seu 

núcleo semântico principal. Uma vez que os Aliens representam uma alteridade, 

nesse caso agressiva, a questão-chave para o entendimento do Alien nesse texto 

fílmico como texto da cultura é: que signos ou textos da memória são empregados 

para a construção dos Aliens e a representação do conflito? E quais os sentidos 

produzidos pelo conflito desencadeado entre seres humanos e os Aliens? 

Já foi considerado que os monumentos e edifícios destruídos pelos Aliens em 

ID4 representam a cultura e as conquistas americanas como valores de uma nova 

ordem ou da própria modernidade. Que forças são representadas nos Aliens as 

quais são capazes de por fim aos valores norte-americanos ou modernos 

constituintes do “novo mundo”? 

As questões sexuais parecem ter sido deslocadas nesse texto que não 

mostra nenhuma imagem de reprodução dos Aliens nem enfatiza os detalhes 

semióticos com alusões sexuais já mencionados da série Alien. Além disso, os 
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elementos semióticos de ID4 já destacados sugerem que o conflito representado é 

de natureza sócio-cultural. 

Enquanto personagens em ID4 os aliens são exibidos com parcimônia. 

Apenas uma seqüência exibe um alien em ação direta, no centro cirúrgico de uma 

base de pesquisa sobre inteligência alienígena. A maior parte das seqüências exibe 

a sombra, as naves ou os discos voadores. 

Tendo em vista a identificação de sentidos possíveis produzidos através dos 

aliens em ID4 será dada importância a duas seqüências especiais nesta seção: a 

chegada do cientista judeu David Levinson e do capitão Steven Hiller, pilotando um 

disco voador, ao interior da nave alienígena postada sobre os destroços da cidade 

de Los Angeles; e a presença de um alien no laboratório da Base 51, quando a 

equipe de cientistas abre o cérebro da criatura. 

Emmerich deu um interesse especial ao interior da nave dos Aliens. Mais 

detalhes descritivos da nave são dados do que dos próprios Aliens. Ela é mostrada 

em diferentes ângulos quando Levinson e o capitão Hiller pilotam um disco voador 

capturado para entrar na grande nave e plantar um vírus de computador no sistema 

da nave inimiga. Captado em plano geral de conjunto, o tamanho e a forma da nave 

causam espanto esboçado no semblante pasmo dos visitantes. O pequeno disco se 

dirige à parte superior da mesma, o que permite visualizá-la como se fosse um 

pequeno planeta levitando acima dos destroços da cidade de Los Angeles. Ao se 

aproximar da nave, o disco tem seus controles assumidos pelo sistema central da 

nave maior. As paredes do revestimento externo, captadas em plano geral, são 

exibidas em dimensões gigantescas comparadas ao disco voador. A superfície das 

paredes é rústica em cor escura azulada, e, por causa do efeito do ar nebuloso, 

lembra o casco de antigos navios submersos. Há diversos detalhes feitos com cortes 

e linhas rústicas, as quais às vezes formam certas figuras geométricas e lembram 

símbolos matemáticos. No entanto, a maior parte das imagens tanto do lado de fora 

da nave quanto dentro é sem forma e aleatória. O disco entra na nave por uma 

abertura em forma de triângulo na parte superior do objeto, e esse movimento 

desenha uma ascensão seguida de descida. Dentro da nave, o ar é denso, nebuloso 

e escuro. As imagens interiores em cor escura azulada reforçam a semelhança com 

navios ou submarinos imersos e inundados, no fundo do oceano. Essa seqüência 

acompanhada com uma música produz o sentido da entrada ao desconhecido e 

misterioso, ou a um abismo. O cenário produzido sugere o acesso a uma dimensão 
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estranha à humanidade. Embora a nave esteja no céu, o cenário de uma atmosfera 

densa e pesada cria a idéia de uma descida a um submundo. 

A segunda seqüência também sugere a entrada a uma outra dimensão, e é 

feita no interior da base de pesquisa sobre inteligência extraterrestre, na chamada 

“Área 51”, no sul dos Estados Unidos, onde o Departamento de Defesa mantém em 

segredo um disco voador e três aliens tripulantes mortos, capturados nos anos 1950. 

Enquanto a base conta com a presença do Presidente e de sua equipe, um 

extraterrestre capturado pelo capitão Hiller é recebido no interior da base. O cientista 

chefe do setor de pesquisa, Dr. Brackisch Okun (Brent Spiner) reúne uma equipe de 

cirurgiões e começa a abrir o cérebro do extraterrestre que ainda está vivo apesar 

de inconsciente. 

Numa seqüência de planos médios, com os cientistas em volta, descreve-se 

com detalhes o cérebro da criatura sem pele e crânio, azulado e rugoso, o qual é 

recoberto por uma gosma pegajosa. A incisão é feita no meio do cérebro e as partes 

se abrem repentinamente, causando susto aos pesquisadores. O interior desse 

cérebro é vazio, sendo exibido em detalhes para descrever ao fundo do mesmo uma 

membrana que recobre uma segunda cabeça do monstro. Um plano fechado 

durante a cirurgia permite uma visão direta e clara do cérebro da criatura. A câmera 

se move, como se fossem os olhos dos cientistas, para descrever o interior do 

cérebro aberto, fechando ainda mais na membrana que recobre a segunda cabeça. 

Quando essa cabeça é descoberta, os dedos e braços da criatura recobram os 

movimentos lentamente, e a criatura reage. O aspecto exterior do Alien é 

assustador, com anatomia esguia cheia de tentáculos, patas crispadas, e veias e 

artérias exibidas no topo do cérebro azulado. Quando a fera recobra a consciência, 

ela subjuga rapidamente a equipe de cientistas no centro cirúrgico hermeticamente 

fechado. Com a presença do Alien em ação, o interior do centro cirúrgico fica 

nebuloso e sem visibilidade por conta de certos tubos de gás que se partiram. A 

equipe do Dr. Okun é dizimada pela fera, que domina a mente do pesquisador para 

se comunicar e pedir que seja libertada da base. A reação violenta do monstro que 

dizima toda a equipe sugere que os cientistas estão perscrutando um domínio 

perigoso ao descobrir o interior do cérebro do monstro. 

Por que Emmerich daria mais interesse à cabeça do monstro Alien nessa 

seqüência crucial de ID4 se nos filmes anteriores que criaram o universo do Alien 
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maior destaque é dado ao corpo dele, inclusive com a produção de sentidos de uma 

luta entre os sexos? 

A entrada da pequena nave pilotada por Hiller e Levinson dentro da nave 

alienígena e a abertura do cérebro do alien por parte dos cientistas parecem ser 

seqüências-chave na produção de sentido do monstro em ID4. Elas podem produzir 

o sentido de uma viagem ao interior da mente, ao próprio inconsciente. Em diálogo 

com outro signo determinante em ID4, a saber a sombra projetada pela nave, essas 

duas seqüências podem produzir o sentido de que as forças caóticas que ameaçam 

a ordem americana e moderna, e por conseqüência a “nova ordem”, e que são 

representadas pelo monstro Alien nesse texto fílmico, jazem numa dimensão interior 

do próprio ser humano. 

Seriam essas forças uma dimensão natural do ser humano que persiste 

latente, escondida pela pele da modernidade ou da ordem civilizada? 

O sentido do texto fílmico79 para a Semiótica da Cultura deve ser buscado a 

partir de sua relação e diálogo com outros textos da memória, e a partir da relação e 

diálogo de certas seqüências do texto fílmico com outras seqüências do mesmo 

texto, o que implica reconhecer a natureza sistêmica do texto, como concebido por 

essa semiótica. 

As forças do caos localizadas no submundo do inconsciente ou no interior da 

natureza humana como sugerido pelas seqüências acima se manifestam de 

diferentes formas em outras seqüências em ID4. Antes de as naves alienígenas 

serem vistas pelos americanos, uma condição de caos é descrita através de 

seqüências que mostram o esgarçamento da ordem burguesa e puritana americana 

em que as pessoas estão vivendo, com as famílias divididas, com a primazia dos 

interesses materiais, com a presença no governo de pessoas insensíveis e vorazes 

na luta pelo poder, com preconceito racial e discriminação social. 

No início, o filme mostra que o Presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pulman) 

está longe da esposa Marilyn Whitmore (Mary MacDonnell), que atende a diversos 

compromissos fazendo gravações e palestras por diferentes cidades, como primeira-

dama dos Estados Unidos. A única filha está sozinha com o pai. A família está em 

                                                             
79 Por sua natureza polissêmica, o texto visual pode assumir diferentes sentidos, a 

partir de diferentes perspectivas. Sendo, portanto, possível que o monstro Alien seja visto 
como representação de inimigos políticos da América, como os terroristas, entre outros 
(ESPÍRITO SANTO, 2006). 
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segundo plano. O judeu David Levinson (Jeff Goldblum) é um técnico de antenas, 

formado no MIT, dedicado às questões ambientais, mas com a vida desequilibrada 

por causa da separação da esposa há três anos, apesar de que ele ainda mantém 

sua aliança no dedo. Sua ex-esposa Constance Spano (Margaret Colin) é diretora 

de comunicações da Casa Branca. Ela sonha em fazer algo importante na vida 

pública, por isso optou pela separação. O capitão Steven Hiller (Will Smith), um 

negro da US Marine Corps, vive com sua namorada também negra Jasmine Dubrow 

(Vivica A. Fox), e o filho dela, mas não assume casar-se por temer perda de 

prestígio em vista do preconceito a uma dançarina exótica, o que eventualmente 

poderia impedi-lo de ser contratado pela NASA, seu sonho profissional. O Secretário 

de Defesa é um autoritário e manipulador, que no conflito está pronto a detonar 

bombas atômicas à revelia das conseqüências ambientais. Ele oculta informação a 

fim de manipular a opinião pública. É a própria figura do anti-herói ao qual o herói 

precisa vencer antes de conseguir reordenar o caos. O ex-piloto de caça Russell 

Casse (Randy Quaid) é o típico perdedor americano, que não tem o respeito dos 

filhos por ser ébrio e irresponsável. Ele perdeu a esposa, entregou-se à bebida e é 

incapaz de cuidar da família. A política é marcada pela luta pelo poder, pela traição e 

pela manipulação da opinião pública, como lamenta o Presidente Whitmore no início 

do filme. Quando o Presidente Whitmore chega à Área 51, ele se irrita com a 

elevada soma de dinheiro público que estava sendo gasta sem seu conhecimento 

em pesquisas sobre os extraterrestres, sem resultados, e à revelia das 

necessidades do povo norte-americano. 

A apresentação inicial dos personagens, portanto, é feita com o objetivo de 

descrever um cenário típico de um drama sócio-cultural para uma nação fundada 

sobre valores cristãos protestantes e puritanos, em que a família e a sociedade 

estão desestruturadas por causa da primazia dos interesses materiais e seculares, e 

de certas “paixões” e “fraquezas” da natureza humana. Esse quadro se intensifica ao 

longo da narrativa para se reverter no final, na medida em que esses personagens 

serão expostos a duras provas e conflitos contra um inimigo que os levará a reeleger 

suas prioridades. No final os sentimentos de pertença serão resgatados e as famílias 

estarão restauradas. Os Aliens só são vencidos na medida em que esses problemas 

sócio-culturais vão sendo superados. 

Estas questões sócio-culturais descritas no texto fílmico oferecem o pano de 

fundo com o qual dialoga a figura do Alien em ID4 para produção de sentido, de 
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modo que o Alien pode ser tomado como uma metonímia das forças que impelem 

para essas condições caóticas. Essas questões que afetam a ordem e a vida 

americana se tornam evidentes ao longo da trama, e só são superadas quando os 

americanos conseguem vencer os aliens no final do filme, o que confirma uma 

relação semântica entre elas e os Aliens. As últimas seqüências do texto fílmico 

mostram a destituição do Secretário de Defesa (a derrota do anti-herói), a retomada 

da popularidade política do Presidente Whitmore, a vindicação da honra de Russell 

para com seus filhos mediante sua morte voluntária para a destruição da nave 

alienígena, o capitão Hiller e Jasmine definitivamente casados, Levinson e Connie 

novamente unidos pela aliança matrimonial. Na última cena, as famílias se abraçam 

e comemoram a vitória sobre o inimigo. O Presidente Whitmore começa e termina o 

filme ao lado filha, mas termina sem a esposa que morreu, numa espécie de 

julgamento final em que aqueles que não priorizaram a família perdem a vida. A 

primeira-dama insistia em manter sua agenda pública a despeito dos apelos do 

marido para que estivesse com a família. 

A luta e a vitória de americanos bem-intencionados contra os Aliens 

invasores, nessa perspectiva, assume o sentido da luta de uma “nova humanidade” 

purificada pela expulsão das forças caóticas de seu interior contra as forças 

destrutivas próprias do velho mundo e do velho homem, que surpreendentemente 

persistem latentes no novo mundo. Assim, as forças do caos representadas nos 

alienígenas de ID4 produzem o sentido de certos resquícios da natureza humana 

pré-moderna e pré-americana marcada pelo autoritarismo e pela ganância. 

No texto fílmico ID4, a “sombra” da nave como signo da iminência do caos, e 

o “submundo” no interior da nave como configuração das forças caóticas da 

natureza humana são textos da memória os quais o texto fílmico arranja à maneira 

artística. A sombra e a entrada ao interior da nave e do cérebro do Alien são signos 

que remetem para a realidade interior do ser humano, onde permanece uma 

natureza primitiva, de sentimentos e impulsos destrutivos da ordem social. Em certos 

textos da memória ocidental esses resquícios da natureza animal do ser humano 

contrários à ordem são vistos em termos de uma “sombra” indestrutível, que em 

diferentes contextos pode se manifestar e promover o esgarçamento social, e que 

precisa ser permanentemente purgada e controlada. 

Uma visão dessa dualidade mitológica e antagônica na natureza humana é 

configurada em textos da memória, como em Hobbes, Freud e Jung. Thomas 
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HOBBES (2007) considerou que o ser humano é dotado de paixões e razão, sendo as 

paixões o pólo selvagem da natureza humana e que antagoniza a razão e a ordem. 

Para Sigmund FREUD (1974), o homem não alcança a felicidade porque a natureza o 

impele para a satisfação das paixões e do prazer egoísta que a civilização restringe, 

havendo um embate constante entre essas paixões e a ordem civilizada, embate 

esse visto por Freud a partir de uma estrutura mitológica. Ele diz que o ser humano 

tem paixões naturais que, quanto maior sua intensidade, são inconscientes, e que se 

incorporam no “id”, uma dimensão escura remanescente da natureza na 

humanidade. O psicanalista Gustav JUNG (1987, 53) qualificou as “forças enraizadas 

no inconsciente” como uma “sombra” da natureza animal do ser humano, contra a 

qual este mantém um conflito constante. Para ele, a “sombra” é a natureza negativa 

e primitiva que o homem moderno ignora e procura esconder, mas que permanece 

nele. É o eu inferior, rude e original do ser humano; livre de todas as restrições da 

civilidade. “Trazemos em nós o nosso passado, isto é, o homem primitivo e inferior 

com seus apetites e emoções” (1987, 81). 

Assim, a “sombra” como signo estrutural da narrativa de ID4 em diálogo com 

outros textos da memória produz o sentido de que o conflito representado no texto 

fílmico pela permanência da independência da América (humanidade) contra os 

Aliens é uma luta travada contra a própria natureza humana primitiva, uma 

alteridade inerente ao próprio ser humano, a qual representa uma ameaça constante 

à ordem e à modernidade, no filme atribuídas à nova ordem norte-americana. 

Uma relação entre os aliens e a condição de natureza está configurada nos 

filmes da série Alien e Alien Vs. Predador. Em ID4 as forças caóticas da condição de 

natureza, em oposição à cultura e à ordem, representadas nos Aliens, no entanto, 

estão potencializadas pela sua capacidade de uso de armas e bombas, o que não 

ocorre nos demais filmes da série Alien. Nessa perspectiva, o texto fílmico produz o 

sentido de uma advertência de que tais forças têm sua capacidade de destruição 

ampliada se puderem atuar com os recursos modernos de destruição, o que a 

película mostra com as diversas imagens já mencionadas, sendo nesse caso uma 

ameaça à nova ordem. 

A relação semântica entre os Aliens de ID4 e a natureza primitiva do ser 

humano é reforçada ainda quando as seqüências relativas à “sombra” são colocadas 

em diálogo com certas seqüências dos textos fílmicos da série Alien. Com exceção 

da rainha, em todos esses filmes, os aliens nascem do próprio ser humano. Após 
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serem usadas como hospedeiras para a larva inoculada pelos facehuggers, as 

pessoas dormem e, ao acordarem, sentem uma estranha força revolver dentro de 

seu ventre, com se separando as costelas para sair. A vítima se contorce, sente 

dores intensas que sugerem um parto. A criatura agressiva no interior do ventre 

rompe as costelas e a membrana abdominal e projeta sua cabeça para o exterior. A 

cabeça do alien recém-nascido já emerge com sinais de ira, como se libertada 

depois de prolongada repressão. Nos filmes que lançaram a figura Alien, portanto, 

os alienígenas nascem de dentro do ser humano, como uma alteridade oriunda da 

dimensão da natureza reprimida pela civilização. O nascimento do Alien, de dentro 

do humano, produz o sentido de uma reversão do processo de hominizacão, em que 

a natureza se liberta da humanidade, nascendo dela e matando-a (ver Anexo 2.9). 

Outro signo que reforça esse sentido é que o Alien é uma criatura sem pele 

(ver Anexo 2.6), sem cobertura. Seus músculos e ossos estão descobertos, assim 

como sua arcada dentária e a mandíbula. O Alien de ID4 tem o cérebro sem pele e 

sem crânio e suas veias e artérias estão à mostra. Esse aspecto de um ser 

inacabado reforça a relação semântica entre o Alien e uma condição pré-humana, 

em que a pele poderia ser tomada como signo da condição de humanidade ou 

civilidade, o que falta ao homem representado pelos Aliens. Quando os Aliens 

andam de duas patas, eles o fazem inclinados para frente e desajeitados como se 

estivessem aprendendo a andar eretos. Esses signos produzem o sentido de um 

estágio humano primitivo, sem a “pele” da civilidade e da modernidade. 

Nessa perspectiva, o velho homem, dominado pelas paixões próprias da 

condição de natureza, inclinado para o autoritarismo, preconceito, para o apego à 

vida física e material em detrimento dos valores sócio-culturais e humanos, portanto, 

o homem do velho mundo, é a força do caos representada na figura dos Aliens em 

ID4. Com as imagens de completa destruição de prédios, cidades e símbolos da 

nova ordem norte-americana e moderna, o texto fílmico produz o sentido de que 

essas forças, se não derrotadas e purgadas, podem por fim à civilização e à 

condição de humanidade, no filme tomadas como sendo a “nova ordem” norte-

americana, revertendo tudo isso ao estágio da natureza ou do velho mundo. 

Curiosamente os aliens são vulneráveis a certos “vírus” como os seres 

humanos, e a gigantesca e aparentemente indestrutível nave alienígena blindada 

com um escudo invisível é vulnerável a um vírus de computador. Descoberto pelo 

judeu Levinson, esse detalhe fornece a informação necessária para a destruição de 
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todas as naves alienígenas ao redor da Terra. Esse desfecho do conflito sugere a 

vulnerabilidade da condição de natureza frente à modernidade e a nova ordem, 

como se bastasse à modernidade e à nova ordem fundadas na liberdade norte-

americana serem experimentadas para o que a condição de natureza e da velha 

ordem seja superada. 

 

4.6   O herói libertador em ID4 

 

O enredo de ID4 não apresenta um herói isolado que se sujeita a um 

processo de iniciação para então retornar e defender a comunidade das forças 

caóticas representadas nos Aliens. Em vez disso, o enredo tem um trio de heróis 

cujas carreiras convergem ao final da trama. 

Em ID4, a derrota dos Aliens dependeu da genialidade do judeu Levinson que 

descobriu o “sinal” dos Aliens colocado nos satélites da Terra, e pôde desenvolver 

um vírus de computador capaz de desorganizar o sistema da grande nave 

alienígena, rompendo sua blindagem. Dependeu também do comando do presidente 

Whitmore, um branco que foi capaz de gerenciar a crise e reerguer o ânimo dos 

soldados e dos civis à beira de uma completa rendição ao Aliens. Por fim, se deveu 

também à coragem e habilidade do Hiller, um capitão negro que conseguiu capturar 

um alien, e depois pilotar um disco voador até o interior da nave alienígena para o 

download do vírus. 

Assim, na narrativa da destruição dos Aliens e a decorrente libertação do 

mundo e preservação da ordem frente à presença da ameaça alienígena por um trio 

norte-americano formado por um judeu, um branco e um negro, ecoa o mito da 

nação multicultural80 escolhida por Deus para a construção de uma nova ordem. 

A despeito da inicial prevalência do grupo protestante puritano e de mais de 

dois séculos de escravatura negra, a “nação eleita”, como configurado no selo dos 

Estados Unidos, estaria fundada sobre o slogan “E Pluribus Unum” (“de muitos um”). 

CRUNDEN (1994, 13) diz que, na América pós-Segunda Guerra, católicos, judeus e 

                                                             
80 Em matéria de capa, a revista Time, em 1994, apresentava o que em perspectiva 

seria o rosto da América no futuro, integrando características africanas, asiáticas, latinas, 
anglo-saxônicas, chinesas, vietnamitas. “Em 1990, a população era 76% branca, 12% 
negra, 9% latina e 3% asiática. Em 2050, os anglo-saxões terão baixado para 52% e os 
latinos terão aumentado para 22%. Os negros serão 16% e os asiáticos uma décima parte” 
(VERDÚ, 1996, 17). 
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negros passaram a freqüentar os melhores colégios e a conseguir bons empregos. 

Muitos negros se tornaram modelos para a juventude. “Um católico tornou-se 

presidente, um negro assumiu a Corte Suprema, e judeus ganharam prêmios Nobel 

em economia e literatura”. E finalmente um negro tornou-se presidente dos Estados 

Unidos em 2008. 

Considerando o sentido produzido pelos signos do selo dos Estados Unidos, 

onde uma pirâmide de 13 camadas representa a diversidade cultural da colonização 

americana, e o slogan, “De muitos um”, o que é a América? E como ela é retratada 

no texto fílmico? 

Vicente VERDÚ (1996, 17) diz que, considerando que 10% da população norte-

americana nasceu fora do país, mas proclama-se, orgulhosamente, americana, e 

que nas universidades de Nova Iorque, Chicago e Los Angeles são faladas mais de 

cem línguas, por estudantes de diferentes culturais e que professam crenças que 

abrangem toda espécie de religiões e sub-religiões universais, “a América não é 

nada de específico, mas precisamente a indeterminação, o inesperado”. A América 

seria como uma “combinação de todo o mundo para uma mítica composição de um 

novo mundo, e chegar a ser norte-americano significaria mais aderir a uma mitologia 

superior do que adquirir uma nacionalidade”. 

Diante dessa realidade, ao compor um grupo heróico capaz de libertar a 

América e o mundo com um branco, um judeu e um negro, o texto fílmico retoma 

certos ideais dos fundadores norte-americanos e produz o sentido de que a 

independência da América e a conseqüente independência do mundo na nova 

ordem frente às forças do caos, dependem da união e colaboração das diferentes 

raças e etnias de todo o mundo, convergidas numa única nação, numa nova 

humanidade. São signos de diferentes culturas que interagem na semiosfera da 

cultura norte-americana como espaço semiótico de fronteira, conforme a noção 

elaborada por  Lotman. 

Na vitória sobre os Aliens, no dia 4 de julho, os três heróis de ID4 são 

apoiados por americanos de baixa renda, entre eles índios e gente discriminada, 

recrutados no desespero da última hora, os quais assumem orgulhosamente seu 

papel na luta contra a ameaça alienígena. Mas isso só é possível depois de as 

forças armadas não poderam mais defender a nação, o que reforça o sentido de que 

o conflito configurado no texto fílmico é entre as forças do caos e uma cultura, não 

uma nação política e militarmente organizada. 
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Uma vez descoberto o segredo do inimigo, os americanos lideram a vitória 

bem-sucedida da Terra, numa luta que une todas as nações, todas as culturas, 

todos os credos, para transformar o dia 4 de julho no “dia da independência da 

humanidade”, conforme discursa o presidente norte-americano, imediatamente antes 

do ataque final. 

Nesse sentido, o texto fílmico dá eco às palavras do filósofo norte-americano 

Reinhold NIEBUHR (1964, 3), para quem a “história conferiu aos Estados Unidos a 

grande responsabilidade de defender os preciosos valores da civilização ocidental” 

diante da crise do mundo contemporâneo. Nessa visão mitológica, os Estados 

Unidos teriam sido “chamados” para liderar as nações livres, em função de seus 

recursos econômicos, políticos, militares, e principalmente por causa de seus valores 

morais e espirituais (1964, 23). Niebuhr acreditava que a sociedade “pluralista” 

norte-americana ajudaria a se alcançar “um acordo com a sociedade mundial 

inevitavelmente pluralista” na construção e manutenção da nova ordem mudial 

(1964, 24-25). 

Visto dessa perspectiva, o texto fílmico de ID4 é modelizado pelo mesmo 

sistema da cultura, o messianismo norte-americano. Ao focalizar o conflito 

desencadeado pelos Aliens nas conquistas e nos valores norte-americanos, 

representados pelos signos de liberdade, modernidade e capitalismo, o texto projeta 

esses valores como o bem supremo, a nova ordem moderna, contra a qual investem 

as forças do caos. 

Signos e textos da mitologia repercutem nesse texto fílmico ao construir a 

imagem do Alien como uma alteridade que se opõe à nova ordem norte-americana. 

O monstro Alien apresenta-se como um design atualizado, modelizado pela imagem 

do dragão, da serpente e da besta, monstros comumente empregados na 

representação das forças do caos (MELETÍNSKI, 2002, 128). Em ID4 esse monstro, 

como um sistema de signos, produz o sentido de que as forças do caos, 

eventualmente capazes de destruir a civilização e a nova ordem norte-americana e 

moderna, acham enraizadas na mente humana, sendo uma dimensão escura 

remanescente do estado de natureza, a qual precisa ser dominada pelo vírus da 

modernidade e da nova ordem. 

Ao empregar as crises sócio-culturais e familiares norte-americanas como um 

pano de fundo para o sentido da figura do Alien enquanto signo do caos, o texto 
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fílmico sugere os valores burgueses puritanos como fundamento da nova ordem 

norte-americana e cultura moderna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A semiótica russa, da qual Iuri Lotman é um dos principais representantes, 

tem uma visão sistêmica da cultura. Compreende a cultura como um sistema de 

textos interligados por certas linguagens secundárias que configuram ou modelizam 

os textos num nível de pano de fundo. Os textos encontram-se preservados na 

memória, que longe de ser um reservatório passivo de textos e linguagens, 

apresenta-se como um mecanismo vivo e ativo, de onde se articula o processo de 

semiose, através do qual os textos dialogam entre si e se entrecruzam, formando 

cadeias de sentido. 

LOTMAN (1996, I:157) entendeu a cultura como uma memória e uma inteligência 

coletiva, que compõe a segunda realidade (BYSTRINA, 1995, 3) além do nível da 

natureza. É a acumulação de textos que gera uma cultura, na medida em que os 

textos como organização do caos estabelecem certas fronteiras, distinguindo uma 

cultura da outra. 

Os textos não só se acumulam no processo de geração, reprodução e diálogo 

entre culturas, mas eles se organizam em termos de uma hierarquia, sobre a qual 

atuam forças históricas capazes de estruturar certos sistemas. 

Os sistemas da cultura são caracterizados como visões de mundo, modelos 

de realidade, linguagens secundárias, as quais possuem capacidade de 

modelização, ou de configuração de novos textos. Lotman considerou como 

exemplos de sistemas da cultura o antropocentrismo, o iluminismo e o romantismo, 

entre outros. 

A Semiótica da Cultura tem na religião e nos mitos um de seus mais 

importantes objetos de estudo. Os mitos foram entendidos por essa escola como 

narrativas da origem, da ordenação do caos em cosmos, como histórias do princípio 

do mundo, as quais têm a função de mediar as relações do homem com o mundo. 

Os mitos tornam o mundo um lugar familiar para o homem. Eles existem enquanto 

narrativas e histórias da origem, além da possibilidade de comprovação e verificação 

científica. Como linguagens da cultura, os mitos têm sua própria lógica, para além 

dos parâmetros da razão. Assim como a cultura, os mitos são articulados e 

impulsionados por forças históricas, enraizadas na memória e no inconsciente. 

Enquanto linguagens da cultura, os mitos se repetem, ecoam, contextualizados, 

exercendo função modelizadora sobre textos da cultura. 
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Lotman entendeu que os sistemas da cultura caracterizados como um modelo 

de realidade, e que pretendem abarcar todo real dado ao homem, numa concepção 

totalizante do mundo, apresentam-se como emanação de um código-texto, do qual 

os signos mais centrais exercem uma função de paradigmas. É também 

característico desses sistemas a presença de uma estrutura de oposição binária, a 

qual oferece as regras básicas para a leitura dos textos, sendo a oposição entre luz 

e trevas, bem e mal, as oposições mais comuns aos sistemas da cultura de natureza 

religiosa. 

Eleazar Meletínski considerou que as oposições binárias podem ser 

reducionistas se compreendidas como esquemas rígidos de uma luta do bem contra 

o mal. Em vez disso, no entanto, ele viu essas oposições como fronteira e filtro entre 

o “próprio” e o “alheio”, o cosmos e o caos. 

Para Meletínski os mitos, enquanto linguagens da cultura, são 

essencialmente narrativas, modelos de realidade estruturados como histórias da 

origem, nas quais as forças caóticas são controladas pelas forças da ordem num 

embate constante. As forças do caos se representam através de diversos monstros 

e as da ordem, na figura dos heróis culturais, aqueles que renunciando-se a si 

mesmos lutam pelo bem da comunidade e para a ordenação do caos e manutenção 

da ordem. 

Essas noções teóricas embasaram a leitura dos textos da cultura norte-

americana, desde os primeiros textos como os diários de Colombo, certas falas de 

homens de estado, religiosos e filósofos até os textos fílmicos de Hollywood. 

Na medida em que esses textos foram sendo lidos e observados, deles 

mesmos começou a se evidenciar certa “linguagem da cultura”, ou linguagem 

secundária, no nível de seu pano de fundo. No labirinto metatextual dos textos, 

certos elementos encadeadores foram emergindo. Lotman diz que os textos da 

cultura oferecem eles mesmos as chaves para sua interpretação. Essas chaves são 

as linguagens, ou visão de mundo, pela qual são modelizados. 

Os elementos encadeadores dos textos, como peças de um sistema de 

linguagem secundária, não apenas sustentam uma metatextualidade entre os textos, 

mas também os organiza como peças de um grande organismo. 

Entre os diários de Colombo e os sermões dos pais puritanos, entre as falas 

de homens de estado e de religiosos norte-americanos, bem como entre discursos 

dos pais fundadores da República e os textos fílmicos, percebeu-se a presença de 
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certos elementos textuais de ligação e encadeamento. Destacam-se entre esses 

elementos as narrativas de um “novo céu” e de uma “nova terra” e de uma “nação 

eleita” para a restauração do paraíso ou de uma “nova ordem”. Esses elementos 

funcionam como elos de uma corrente estendida através dos textos de diferentes 

épocas. 

Essas narrativas exercem a função de paradigmas e emergem de um código-

texto, a Bíblia, certamente o livro mais popular na cultura norte-americana. 

As narrativas religiosas acerca de um “novo mundo”, construído sobre o 

princípio da liberdade, um paraíso restaurado por um povo eleito, oriundas do 

código-texto, repercutem e encadeiam desde os textos de Joaquim de Fiore, até os 

diários de Colombo, os sermões dos puritanos e os discursos dos pais fundadores 

da República norte-americana. Esse sistema construído como um modelo de 

realidade e que constrói uma memória coletiva para a América, constitui-se numa 

linguagem religiosa/mitológica que, hierarquizada na cultura, exerce força 

modelizadora nas produções do cinema. 

As chaves encontradas na leitura de textos da cultura norte-americana de 

diferentes épocas, sistematizadas como um sistema de oposição binária, que opõe 

luz e trevas, novo e velho, livre e autoritário, servem como marcos de fronteira e filtro 

entre essa cultura e as demais. 

Servem, sobretudo, como ferramentas para a leitura de textos dessa cultura, 

especialmente os textos cinematográficos, nos quais a América é projetada como 

nação eleita, como um herói cultural, capaz de ordenar o caos da velha ordem, e 

construir uma nova ordem. O sistema de oposição serve a essa leitura na que 

medida em que os textos cinematográficos produzidos no contexto dessa cultura se 

acham modelizados por esse modelo de realidade. 

A leitura dos dois textos fílmicos escolhidos como corpus para esta pesquisa, 

1492: A Conquista do Paraíso (1992), de Ridley Scott, e Independence Day (1996), 

de Roland Emmerich, feita a partir das noções da Semiótica da Cultura, revelou 

importantes processos de semiose, modelização e produção de sentido, nos quais 

as narrativas mitológicas constituintes do messianismo norte-americano funcionam 

como uma linguagem secundária modelizante. 

Enquanto arte, o texto fílmico 1492 reproduz o fato histórico da descoberta da 

América, inserindo esse fato num sistema de sentido, de modo que a história se 

converte em cultura, em texto. Assim, a arte se serve livremente da história sem 
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compromisso rígido com o fato, que serve como pano de fundo para a produção de 

um sentido de natureza cultural. O texto fílmico 1492, portanto, reflete o olhar do 

cinema do contexto de 1992, ano de sua produção, para a história da nação norte-

americana. O texto resultante, portanto, se acha modelizado mediante o diálogo com 

o contexto de sua produção, com o contexto da Descoberta, e sobretudo, com a 

linguagem secundária de natureza religiosa e mitológica, o messianismo norte-

americano, como um modelo de realidade dessa cultura. Assim, os mitos mediam a 

recordação do passado. ELIADE (2000, 58) chega a dizer que o passado só se 

mantém presente quando relembrado como narrativa mitológica. A modelização por 

parte de um “arquétipo” é condição para que o acontecimento se torne num texto da 

cultura, e assuma um lugar na memória. Nesse sentido, o texto fílmico, recorda o 

passado na medida em que insere o acontecimento numa estrutura arquetípica de 

sentidos, reproduzindo o relato como uma história de deuses ou heróis. Assim, a 

representação artística do descobridor Cristóvão Colombo como um “escolhido”, 

“chamado” e “iluminado” demiurgo, como precursor de um novo mundo, a 

representação do Descobrimento como conquista do paraíso perdido, bem como a 

construção da “cidade ideal” na colonização como marco inicial do ordenamento do 

caos, são processos semióticos pelos quais o acontecimento é integrado na 

categoria das “ações míticas”, ou seja, lutas contra monstros, combate entre o bem 

e o mal, conflito entre caos e cosmos. 

Se o filme 1492 representa um olhar do cinema para o passado da América, 

Independence Day, como uma ficção, de certa forma pode ser visto como um olhar 

artístico para o presente ou mesmo para o futuro. Nesse sentido, não é a origem do 

novo mundo que se torna objeto de uma narrativa, mas a essência desse mundo, e 

a condição de sua preservação enquanto mundo ordenado. Segundo MELETÍNSKI, as 

narrativas míticas procuram explicar o mundo a partir de sua origem e de sua 

essência (2002, 39). Para falar da essência do mundo e das condições de 

preservação da ordem que a sustenta, a ficção se serve de fatos reais como a 

guerra e o conflito, usando-os como pano de fundo para a produção de um sentido 

de natureza cultural. Nesse processo, os fatos são codificados em termos de numa 

estrutura de sentidos que os torna em textos da cultura. 

Ao retratar uma guerra fictícia entre a Terra e certos invasores do espaço, o 

texto artístico se orienta por certa lógica alheia à razão e à consciência. Cultura, mito 

e sentido do mundo não se orientam pelas leis da razão. É nesse processo que 
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escapa ao alcance da razão, que tomam lugar os sentidos oriundos da mitologia. 

Embora inteiramente destituídos de um lugar na História, novamente monstros e 

heróis demiurgos assumem um lugar no mundo, atribuindo um sentido ao mundo, 

tornando-o familiar ao homem. Se o passado não pode ser recordado 

independentemente dos mitos, a essência das coisas também não se pode explicar 

nem descobrir o seu sentido fora de uma estrutura mitológica. 

Assim, ao retratar a guerra fictícia da Terra contra os Aliens em termos de 

uma guerra pela preservação da ordem e do cosmos, da liberdade do novo mundo, 

na qual monstros são derrotados por heróis culturais, o texto fílmico Independence 

Day é modelizado por certas ações e temas arquetípicos do mesmo sistema dessa 

cultura, o messianismo norte-americano. A ordem é retratada através da imagem de 

prédios, cidades, das conquistas e do modelo de vida norte-americanos, aos quais 

se opõem as forças do caos representadas nos Aliens. O herói cultural, incorporado 

pelo trio formado por um judeu, um branco e um negro, por metonímia, representa a 

nova humanidade, multicultural e unida na defesa da nova ordem contra o caos. 

Através da leitura desses textos fílmicos e de sua interpretação, a partir das 

chaves fornecidas pelo sistema de oposição binária da cultura norte-americana, 

pôde-se descrever um processo de modelização e de produção de sentidos que 

comprova a hipótese desta tese, de que a cultura norte-americana se acha 

organizada como um sistema de textos, portador de uma linguagem cultural 

secundária, de natureza religiosa e mitológica. Comprovou-se também que esse 

sistema, portador de um modelo de realidade em que a América é vista como “uma 

nação eleita” para a restauração de um “novo céu” e de uma “nova terra”, modeliza e 

encadeia textos de diferentes épocas, inclusive textos cinematográficos. 
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ANEXOS 1 

 

IMAGENS DO FILME 1492: A CONQUISTA DO PARAÍSO 
 

  

 

 

 

 

 

Anexo 1.1: 

Colombo sendo 

arguido pelo 

conselho de sábios 

de Salamanca, de 

1492: A Conquista 

do Paraíso 

  

  

 

 

 

 

 

Anexo 1.2: 

Saída de Colombo 

do Porto de Palos, 

na Espanha, de 

1492: A Conquista 

do Paraíso 
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Anexo 1.3: 

Igreja da cidade 

Isabela, a “cidade 

ideal”, construída 

por Colombo, de 

1492: A Conquista 

do Paraíso 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.4: 

Sino da igreja da 

“cidade ideal”, 

construída por 

Colombo, de 1492: 

A Conquista do 

Paraíso 
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ANEXOS 2 

 

IMAGENS DO FILME INDEPENDENCE DAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.1: 

Capa do filme 

Independence Day, 

com imagem da 

cena em que a nave 

alienígena explode 

a Casa Branca 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2: 

Chegada da nave 

alienígena, que 

projeta uma 

sombra sobre a ilha 

de Manhattan, em 

Independence Day 
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Anexo 2.3 

Chegada da nave 

alienígena à cidade 

de Nova York, em 

Independence Day 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.4 

Detalhe descritivo 

da rainha Alien, de  

Alien Vs. Predador 
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Anexo 2.5: 

Detalhe descritivo 

da segunda arcada 

do monstro Alien, 

de Alien: O 

Resgate 

  
  

 

 

 

Anexo 2.6: 

Detalhe descritivo 

da cabeça de um 

Alien, de Alien Vs. 

Predador: 

anatomia destituída 

de pele 

 

 

 

 

 

Anexo 2.7: 

O  monstro Alien, 

de Independence 

Day 
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Anexo 2.8: 

Imagem descritiva 

do monstro Alien, 

da série Alien 

  

 
 

 

 

Anexo 2.9: 

O nascimento de 

um monstro Alien 

e a decorrente 

morte do 

hospedeiro 

humano; da série 

Alien 

  

 

 

Anexo 2.10: 

O facehugger, 

intermediário que 

inocula a larva 

alienígena no 

hospedeiro humano 

para geração do  

monstro Alien 

 

 


