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Resumo 

 

A tragicidade não é um valor encerrado no passado, apto a ser vivido apenas pelos antigos. 

A dor e a ruptura profundas com determinados valores socialmente compartilhados geram 

um sentidmento de perda e luto muito próximos do trágico. O objetivo deste trabalho é 

relacionar algumas manifestações públicas ocorridas no Recife contra a violência e o 

feminicídio e, através da ideia de alegoria, abordá-las como experiências coletivas da dor. 

Refletir sobre alguns de seus elementos como índices de uma ruptura, que encontra na 

dimensão cênica e pública expressão para um imaginário atual marcado pela turbulência, 

pela fratura política e pela tensão entre o indivíduo e o Estado.   
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Alegoria e estética da dor 

 

Proponho uma investigação estética que aponte processos operativos da alegoria 

como prática de leitura de fenômenos sociais. A intenção é articular nuances presentes 

em protestos e manifestações públicas que tratem, de maneira direta ou indireta, da 

experiência do trágico. Esta busca é um exercício de possibilidades e delineamento de 

similitudes e de diferenças, em aproximação com noções vindas da tragédia grega 

enquanto construção de sensibilidade e também como prática ritualística. Está em 

evidência, aqui, a dimensão estética e de produção de imagens simbólicas envolvendo 

enfrentamentos não só entre indivíduos, mas também entre indivíduos e Estado assim 

como entre percepções de mundo diversas entre si, a partir de uma concepção imaginária 

da sociedade.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Imagem e Imaginário (CHECAR) do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Autora do trabalho. Doutoranda do PPGCOM/ UFPE e tutora de Comunicação da Faculdade Pernambucana de Saúde, 

email: nepomucenomariana@gmail.com 
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A discussão será centrada no protesto “Desconforto3”, realizado no Centro do 

Recife, ao lado do Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo do Estado de 

Pernambuco. O ato, contra a insegurança e a violência ascendente no estado, contou com 

participação da classe artística do Recife (principalmente do Teatro, da Música e da 

Dança), representes de entidades civis e religiosas e também com a presença de familiares 

de pessoas assassinadas. Para oferecer uma figura de fundo à observação, trago 

apontamentos sobre um protesto realizado também no Recife no mesmo mês – a 

manifestação em torno da morte da fisioterapeuta Mirella Sena, no flat em que morava, 

em Boa Viagem4, e também pontos de intersecção entre essas duas mobilizações e a 

Marcha das Vadias recifense deste ano.  

Os três eventos abordam a morte e a violência, mesmo que por ângulos distintos: 

o #SomosTodasMirella e a Marcha das Vadias se aproximam em pontos do 

enfrentamento proposto pela pauta feminista (como a necessidade de registrar e nomear 

casos de assassinato de mulheres como feminicídio); a Desconforto incorporou essa 

questão levantando problemas de vida/morte/sobrevivência de outras minorias – 

indígenas e negros – acrescentando denúncias sobre casos de violência do Estado 

cometidos pela Polícia Militar.  

 

Alegoria como operacionalização conceitual 

 

Apresento a alegoria como uma perspectiva metodológica, como uma prática do 

distanciamento e da aceitação da perda – é próprio da alegoria a imprecisão do significado 

total, há algo que escapa para que uma nova metáfora possa surgir.  Como aporte teórico 

para definições iniciais, apresento os estudos medievalistas de Umberto Eco que partem, 

de modo sintético, da noção de alegoria como uma “cadeia de metáforas que são 

codificadas e extraídas uma da outra”, (ECO, 1989, p. 74). A discussão sobre alegoria foi 

fortalecida durante a Idade Média porque naquele período, pelo menos até São Tomás de 

Aquino, não havia distinção entre o mundo das lendas e o mundo factual. Diferente da 

tradição moderna, não havia, distinção neste período entre símbolo e alegoria. Essa 

                                                 
3 O nome do ato surgiu a partir de uma fala, durante entrevista a uma rádio local, do governador Paulo Câmara  

classificando a situação do aumento de homicídios como uma “situação muito desconfortável”.  De acordo com dados 

divulgados pela Secretaria de Defesa Social, Pernambuco registrou de janeiro a abril de 2017 o número de 2.037 pessoas 

assassinadas – um aumento equivalente a 44, 2% em comparação ao mesmo período em 2016.  
4 Este ato se deu na Avenida Boa Viagem, corredor turístico e de praia urbana recifense. O mesmo espaço sediou as 

manifestações pró-Impeachmet de 2016. Boa Viagem é o bairro com o mais caro valor do m² do Recife -  4.367 

reais de acordo com valores de 2016 (EXAME, 2016). 
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diferença começa no Romantismo, com os aforismos de Goethe, no século XVIII. A 

natureza era o mistério, era a floresta de símbolos, a fonte de inspiração para narrativas 

que pudessem fornecer uma organização cósmica mínima do mundo. As noções que 

temos hoje de alegoria e também de símbolo são derivadas, mesmo que não sejam 

completamente coincidentes, das teorizações do medievo. Como esclarece Umberto Eco, 

a sensibilidade estética medieval é operada por processos mentais que enfatizam a visão 

simbólico-alegórica do universo. O mundo era povoado de significados que eram lidos 

como manifestações de Deus. Vivia-se a transição da queda de Roma e a consolidação do 

Cristianismo, que precisava emaranhar-se à concepção pagã de leitura e interpretação do 

mundo.  

Na transição da visão pagã da Antiguidade Clássica ao período em que se instaura 

o Cristianismo há um retorno do sobrenatural, do maravilhoso, um relacionamento que 

podemos chamar de metafórico com aquilo que é natural. O período de crise social é 

também um tempo de reavivamento do simbólico5 como uma resposta imaginativa ao 

caos (ECO, 1989, p. 72-73).  Os anos da Alta Idade Média são anos conturbados, de 

decadência social, de doenças e de desordem. Deus se materializa num retorno à natureza 

identificada como expressão da ordem que rege o cosmos. Então, um leão não é apenas 

um leão, é também uma analogia do Cristo (é atribuído ao leão a habilidade de esconder 

seu rastro com a cauda – enxergava-se aí uma analogia com Jesus e a remissão dos 

pecados). De acordo com Eco, a construção da percepção alegórica das narrativas foi uma 

solução criada por Santo Agostinho e sua teoria dos signos para resolver o problema 

existente nas interpretações divergentes do que seriam os sentidos místico, literal e moral 

das histórias da Bíblia. A visão alegórica é necessária para distinguir o que deveria ser 

lido como sentido figurado do que deveria ser entendido como dado histórico. Um 

exemplo é a interpretação figurativa do trecho bíblico que narra que Madalena lavou os 

pés de Cristo e os enxugou com os cabelos dela – este trecho, que poderia contradizer a 

boa fé e os costumes da época, logo deveriam referir-se a uma outra coisa.  Podemos 

compreender, então, de que modos possíveis o pensamento alegórico e suas variações 

permitiam: 

uma maneira fabular e alucinada de olhar o universo, não pelo que 

aparenta, mas pelo que poderia sugerir. Um mundo da razão inquiridora 

contra um mundo da imaginação fabuladora: no meio, cada uma já bem 

                                                 
5 É importante pontuar que a distinção entre os procedimentos alegóricos e simbólicos é recente, iniciada na época do 

Romantismo (ECO, 1989).  
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definida no próprio âmbito, a leitura alegórica da Escritura e a aberta 

produção de alegorias poéticas, mesmo mundanas (...) (ECO, 1989, p. 92).  

 

Assumir a dimensão alegórica das imagens que observamos na manifestação 

Desconforto é confrontar a percepção apenas testemunhal e denotativa dos registros 

imagéticos produzidos no evento, extrapolando o local reservado ao protesto pela agenda 

midiática6.  Barbie Zelizer afirma que muitos jornalistas privilegiam a imagem enquanto 

elemento denotativo, confiando na noção objetiva e real que seria intrínseca à fotografia 

enquanto índice do real: o mundo tal qual ele é (ZELIZER, 2010). Essa percepção da 

imagem no fotojornalismo traz consigo a percepção do próprio jornalismo como agente 

social indutor de percepções factuais, verdadeiras, objetivas, construídas de forma 

metodológica na intenção de fornecer informações suficientemente capazes de diminuir 

incertezas sobre o que está sendo dito e sobre o mundo ali exposto. (ZELIZER, 2010).  

Mas, a partir do momento em que as barreiras entre observador e participante são 

confrontadas e as distâncias entre quem produz informação e quem as recebe são 

reoperacionalizadas, as vozes se multiplicam e potencializam narrativas que escapam da 

zona de estabilidade do que está dado como consenso. A noção do caráter denotativo da 

imagem é tensionada pela contingência. Tensão que se desdobra também entre o que é 

visível e aquilo que não é dado a ser visto no momento em que cada imagem vai a público. 

Isso contribui para moldar o quadro das emoções que vão compor a observação da 

imagem – que outras imagens sucedem ou antecedem o que está sendo visto? A partir 

disso multiplicam-se as possibilidades de significação que podem ser capazes de escapar 

a molduras mais organizadas e previsíveis de controle.  

Georges Didi-Huberman (1998), a partir do universo criativo e teórico da arte 

minimalista, questiona a tautologia do olhar geralmente redutor que insiste no “isto é 

isto”. Porém, quem é este que nos olha de volta? Quem é dotado da atribuição de olhar? 

Aquilo que se apresenta diante de nós nunca se constitui apenas como objeto, é já um 

outro. Isso que extrapola sua existência de objeto, se é constituído como um outro, 

podemos concebê-lo, simbolicamente, como dotado da faculdade do olhar. E este olhar 

do outro nos escapa, subverte os preceitos tautológicos, denotativos postos anteriormente, 

subverte o pressuposto da opacidade da imagem.  

                                                 
6 Houve uma recepção positiva por parte da mídia ao protesto, que recebeu divulgação nos três jornais impressos de 

Pernambuco e em vários noticiários televisivos.  Um dos apresentadores, Hugo Esteves, que apresenta a versão local 

do programa Balanço Geral, declarou-se emocionado com a manifestação. O protesto, realizado em tom de vigília, 

aconteceu fora do horário de pico e não gerou alterações no trânsito, além do fechamento da via que dá acesso direto 

ao Palácio do Governo – que já é frequentemente interrompida para eventos oficiais.  
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Uma demonstração deste processo pode ser percebida na sequência que apresento 

a seguir. Entre as imagens relacionadas à manifestação Desconforto está uma fotografia 

do Jornal do Commercio (Figura 1) utilizada para ilustrar uma das matérias que 

anunciavam o evento. A imagem traz um carro do Instituto de Medicina Legal ao centro, 

com policiais ao fundo e marcas de sangue no chão. Pela presença desses signos, podemos 

ver que houve um ato violento mas também a consequente ação do Estado em resposta a 

este ato.   

 

               Figura 1 – Crédito: JC Imagem 

 

 

               Figura 2 - Crédito: Rogério Alves 
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Durante a manifestação Desconforto, dois bailarinos negros apresentaram uma 

performance que simulava uma tortura com uso de balde de água. Um deles forçava a 

cabeça do outro no interior do balde repetidas vezes. O fotógrafo Rogério Alves registrou, 

então, a imagem das luzes da rua refletidas na água escorrida do balde que se espalhou 

pelo asfalto, emoldurada pelas cruzes usadas no ato e pelos pés de quem estava presente. 

A presença do Estado, nesta segunda imagem, é completamente ausente. As duas imagens 

possuem disposições semelhantes e, aproximadas, se interpelam.   

Didi-Huberman fala do processo de perda inerente ao olhar. O ato de ver como o 

ato de considerar ou de reconhecer a ausência, sugerindo pensar o olhar sobre a imagem 

como troca intersubjetiva a partir do reconhecimento do objeto como outro (o outro é 

sempre incerto, sempre um abismo). Eis porque a imagem dialética recupera o jogo, 

ultrapassando a oposição do visível e do legível num trabalho de figurabilidade.  

É nesta direção que a ideia de imagem dialética se soma à noção articuladora de 

alegoria: a imagem capaz de colocar a dialética em estado de suspensão, produzindo uma 

“leitura crítica do seu próprio presente”, (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.183). Didi-

Huberman consagra às alegorias a possibilidade de se tornarem imagens dialéticas como 

forma de conhecimento. Nesta visada, a alegoria se diferencia da noção de figura e 

também do símbolo, por conter um “elemento de perda no exercício do olhar”, (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p.185). Da mesma maneira que podemos falar de uma trajetória do 

símbolo (DURAND, 2012), propomos testar a abordagem de um percurso alegórico da 

imagem.  

Os estudos de Auerbach e de Eco aproximam a crítica da hermenêutica católica 

medieval que “tende a privilegiar a leitura das Escrituras como tipológicas” (ECO, 20130, 

p. 123-124), conferindo ao Antigo Testamento uma antecipação das figuras representadas 

no Novo Testamento pela sobreposição dos eventos à linguagem na construção da 

alegoria retirando da palavra seu poder metafórico. Para Eco, este problema é enfrentado 

por Santo Agostinho, que antecipa Saussure ao afirmar que “figura é toda coisa que faz 

vir à mente alguma coisa além da impressão que a própria coisa causa a nossos sentidos”. 

A noção de alegoria está presente tanto nos estudos do Imaginário quanto na História da 

Arte. Se para Gilbert Durand, o mito é a constância de relações entre ideias e imagens 

que constroem uma narrativa, a alegoria “é a tradução concreta de uma ideia difícil de se 

atingir ou exprimir de forma simples”. Nesse sentido, os “signos alegóricos sempre 

contêm um elemento concreto ou exemplar do significado...são obrigados a figurar 
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concretamente uma parte da realidade que significam.”. (DURAND, 1988, p. 13). A 

noção de alegoria de Durand é próxima, mas não coincidente, da noção de figura 

pertinente aos estudos de Auerbach (2015) sobre os diversos caminhos do realismo na 

Literatura. Se no símbolo reside o mistério, na alegoria está a concretude.  

 

 

Os vestígios do trágico e a estética de Desconforto 

 

É a dissolução de uma ordem estabelecida, de um mundo imaginal instituído, o 

cerne da tragédia desde os gregos. A potência dos mitos gregos abre passagem para que 

narrativas trágicas que persistem no espaço do simbólico adentrem o campo social seja 

de maneira dialética (SZONDI, 2004), seja na concepção dramática de estar inserido em 

um mundo hostil, onde não é desejado estar (STEINER, 2006). Assim é o percurso 

apresentado em Édipo Rei, segundo a tradição trágica clássica. Édipo não é somente um 

desafortunado abandonado pelo pai cujos descaminhos o levam a cometer parricídio e a 

desposar a própria mãe. Édipo também é a dialética entre o sofrer trazido pelo 

conhecimento e pela ação, e o manter-se na ignorância, passivo. O personagem também 

representa o martírio do indivíduo em prol do bem-estar coletivo, já que a jornada de 

Édipo começa na tentativa de livrar Tebas da desgraça total. Essa mesma dicotomia 

conflituosa entre sujeito e mundo persiste no drama de Jasão, na tragédia Medeia de 

Eurípedes. Ou na luta do indivíduo com a autoridade dos governantes, como ocorre na 

Antígona, de Sófocles.  

A tragédia emerge do páthos, estado que pode ser configurado em dor, em doença, 

em paixão, em sofrer. Na tragédia, a dor é irreparável, sem solução, jaz naquilo que o 

sentir tem de desespero sem medida (STEINER, 2006). Do ponto de vista da psicanálise, 

o processo do sofrer, da dor, é fundamental na elaboração do luto, esta que é, em si, uma 

dinâmica identificável como princípio organizador no desenvolvimento da tragédia. O 

enlutado perdeu algo de sua afeição cujo contorno delineia-se no nível consciente 

(FREUD, 2014). A volta a um estado harmônico próximo do inicial é de trajetória incerta, 

não há tempo preciso para o fim da dor nem garantias de retorno ao estado harmônico 

inicial. Há uma relação com o exterior que foi desestabilizada e demanda reconstrução ou 

transformação. Um descompasso entre o mundo vivente do imaginário e um novo mundo 

incipiente, logo inseguro, cuja sensação inicial é de perda.  
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A imaginação coletiva e criadora que articula o imaginário social instituído 

instaura as instituições em geral. Um rompimento institucional não se dá somente no 

campo das forças políticas, dá-se também no campo do imaginário de uma sociedade 

(CASTORIADIS, 2004). Para Castoriadis: “a dimensão doadora de sentido da instituição 

social é, evidentemente, muito mais que multidimensional e extraordinariamente 

complexa; com efeito, ela consiste na criação de um mundo, do mundo dessa sociedade” 

(2004, p. 257), então a realidade é também significação imaginária, composta pela 

linguagem como uma de suas dimensões e a imagem torna possível a representação dessa 

relação. 

Se os amigos e familiares de Mirella reclamam a morte sem mostrar o corpo, as 

mulheres da Marcha das Vadias expõem os seus corpos para politizá-los e assim reclamar 

a propriedade deles para elas mesmas. Os organizadores do ato Desconforto leram mini-

biografias de pessoas assassinadas para lembrar que quem está vivo está sujeito ao destino 

– em um estado de insegurança constante, pois não há nada que nos salve do terrível.  

Vizinhos escutam gritos de uma mulher vindo de um dos apartamentos do um flat7 

em Boa Viagem, bairro da Zona Sul do Recife e um dos cartões postais da cidade. 

Chamam a polícia. Um corpo sem vida, com sinais de degola e de violência sexual é 

encontrado. O acusado pela investigação como autor do estupro e da morte da 

fisioterapeuta Mirella Sena, de 28 anos, é um dos também moradores do edifício em que 

ela morava, um vizinho dela, o comerciante Edvan Luiz. Parentes e amigos de Mirella se 

mobilizaram nas redes sociais com apoio de grupos feministas para que o crime fosse 

visto como feminicídio – a mobilização se deu virtualmente com a hashtag 

#SomosTodasMirella e contribuiu para divulgar um protesto realizado na Avenida Boa 

Viagem, principal corredor turístico de praia urbana do Recife agendado para 09 de abril 

de 2017. No protesto, um carro de som liderava a passeata e dele se escutavam frases 

pedindo justiça e punição para o assassino e solidariedade aos familiares que sofrem pelo 

assassinato de mulheres em Pernambuco. Ouvia-se bastante: “Machistas não passarão”. 

Um senhor de meia-idade explicava ao microfone os trâmites judiciais envolvidos no 

processo e no julgamento do assassino de Mirella para enfatizar a necessidade da 

mobilização. Como argumento a seu favor, ele dizia: “Vocês sabem quem está falando? 

Eu sou advogado”. Os agentes de polícia de trânsito contribuíam para que a passeata 

tivesse espaço na avenida e acompanhavam os passantes para garantir que tudo 
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transcorresse sem intercorrências. Foi possível identificar pessoas com a bandeira do 

Brasil, cujas cores também estavam em um dos cartazes em destaque no protesto.  Mesmo 

que possivelmente tenha sido produzida para efeito forense, nenhuma imagem do corpo 

já morto de Mirella foi divulgada na imprensa nem veiculada em redes sociais.  

 

 

                Figura 3 – Crédito: Folha de Pernambuco 

 

Dez dias depois do protesto da Avenida Boa Viagem (Figura 3 - fotografia do 

jornal Folha de Pernambuco), a mãe e o pai de Mirella Sena estiveram também no protesto 

e performance “Desconforto”. Marcado para o dia 19 de abril, o ato, chamado também de 

performance pelos organizadores, tinha como objetivo chamar atenção para o 

crescimento do número de homicídios no estado no primeiro trimestre de 2017. É 

interessante observarmos que, em contraste à mobilização em Boa Viagem, o Governo 

do Estado buscou apagar vestígios de sua presença: não houve pronunciamento do 

Governo; não houve resposta à solicitação dos nomes as pessoas assassinadas – os mortos, 

no documento oficial, foram identificados apenas por números; grades impediram que os 

voluntários e artistas presentes no ato se aproximassem do Palácio do Governo. Toda a 

praça em frente ao prédio estava isolada e protegida por seguranças uniformizados, 

forçando o deslocamento do evento para a lateral do Teatro de Santa Isabel.  

Assim como no protesto de Boa Viagem, não havia bandeiras de partidos políticos 

nem de movimentos sociais. O único elemento identificável correspondente a um coletivo 
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organizado foi a cruz8 de madeira do grupo ecumênico Tenda da Fé, presente em protestos 

recentes contra o Governo Temer. Essa ausência do Estado não se torna, porém, capaz de 

negar ou de inviabilizar o conflito provocado pela mobilização.  

Ao analisar as ações de Creonte ao longo da tragédia Antígona, Martha C. 

Nussbaum acredita que o governante se excede ao tratar como bem cívico o corpo de um 

parente, em um processo que coloca a Cidade acima das pessoas. Tratar mortos como 

números é uma tentativa de minimizar o impacto social dessas mortes. Negar aos mortos 

uma conexão com os vivos.  

Outro ponto a ser observado foi o caráter ritualístico e, num certo sentido, 

religioso da manifestação Desconforto. Os participantes proferiram a oração cristã do Pai 

Nosso; e a fronteira entre encenação e público foi suspensa, assim como era suspensa a 

delimitação entre a participação da multidão presente no theatron grego que comparecia 

às Dionisíacas. Havia a figura do regente (o diretor teatral Marcondes Lima que 

coordenou a direção artística do ato junto à atriz Paula de Renor), que permitia ou evitava 

a aproximação do público durante as performances. Durante a encenação de agressão a 

uma mulher, o regente mediou a interrupção da cena pelas mulheres incomodadas pela 

sequência ficcional de violência, por exemplo. Houve uma programação definida e 

divulgada previamente, com música e dança, sempre em caráter solene e à capela. Velas 

e cruzes foram empunhadas o tempo todo por quem estava presente. Houve uma catarse 

pública quando, ao fim, todos deitaram-se no chão e gritaram “basta” repetidas vezes. 

                                                 
8 A cruz contém fotografias em preto e branco de pessoas com expressões de desamparo e de sofrimento alinhadas a 

versos bíblicos.   
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

  

               Figura 4 – Crédito: Rogério Alves (ao fundo, a cruz da Tenda da Fé e o Palácio do Campo das Princesas). 

 

Tal qual nas dionisíacas, o teatro estava ali para, magicamente, transpor o horror 

da realidade ordinária em algum tipo de esperança, de purificação.  

 

 Considerações finais 

 

Figura 5 – Crédito: Nathalia Verony 
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Figura 6 – Crédito: UOL Recife 

 

Aponto a Marcha das Vadias como uma síntese dos conflitos provocados pela 

morte violenta enquanto acontecimento público. Se tomarmos Antígona como ponto de 

reflexão para olharmos para o que fazemos da morte, podemos ouvir de Creonte a recusa 

em ser confrontado por uma mulher. E é a ação desempenhada pela Polícia enquanto 

agente estatal que revela a disposição do Governo diante do mal-estar causado 

socialmente pelas mulheres em marcha: da proteção do Estado à passeata 

#SomosTodasMirella à ausência no ato Desconforto, houve momentos  na manifestação 

feminista em que veículos da polícia transpassaram o trajeto da caminhada.  Outro ponto 

de disputa é o próprio símbolo da morte transfigurado na cruz. Empregado pelo 

cristianismo como evocação do sacrifício de Jesus. O uso da cruz na Marcha das Vadias 

remete diretamente à morte e à opressão das mulheres.  

Os três eventos apresentam experiências comunitárias que ultrapassam as 

intencionalidades dispostas em suas concepções para retomar vínculos e produzir 

imagens capazes de gerar conflitos que extrapolam o tema violência – demarcam também 

rupturas e aproximações entre governantes e governados tanto de ordem política quanto 

também de ordem estética.  A disputa do político não está somente no que está explícito 

em cartazes ou documentos mas também na apresentação e na encenação oferecida pelos 

corpos que reivindicam o direito à vida em plenitude (com garantias sociais mínimas e 

liberdade individual).  

Permanece a ideia do sacrifício, mas os valores religiosos são distanciados, o que 

gera uma tensão provocada pela figura da cruz e o quadro em que está inserida. Eis, então, 

a sobrevivência do trágico, da disputa entre sujeito e mundo na reivindicação de 
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sobrevivência por quem está ou se considera sob ameaça. O enfrentamento entre os 

lugares na grande cena que é a sociedade e que dispõe quem morre em silêncio e quem 

deve ter a morte reclamada.   
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