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TRABALHO

FEMININO

Neuma Aguiar

E PROPAGANDA

Este trabalho

versa

especialmente
Tentaremos

analisar

sexuais

as imagens através

no projeto

·a tendência

questões

através

de filmes

de um
feitos

familiares

de desenvolvimento

sociais

a atribuir

sobre as instâncias

e o lugar conferido

a ho-

nacional.
sendo sua análise um campo

contemporâneas.

aos paéis

governamen

Até bem pouco tempo

sexuais uma naturalidade,

da sociedade

de poder que os organizam

que os produzem

e o patriarcalismo

sidência

é

a

da República

O materail

Assessoria

de Relações

que sofreu várias modificações

aqui analisado

se caracterizava

Especial

PUDlicas

predo

da Pre

ao longo do tempo

se refere ao perÍ'odo que vai de 1970 a 1973

como foi explicitado

acima.

sem

ou re

na vida

(*) Esse organismo

quando

sexuais,

nas ciências

forçam, os mecanismos
minante

orientado

a imagem pública

das quais a propaganda

fazem parte da vida cotidiana

em desenvolvimento

levantar

que cuida de construir

públicas,

para a televisão.

mens e mulheres

observa~os

cuja especificidade

de relações

e de seu papel como governante,

tal nos faz ver os papéis

Papéis

de persuasao

em um organismo

por militares*,

governo militar

- CPDOC

sobre uma prática

em se originar

e dirigido

1970-1973

-IUPERJ

Vanda Maria Costa Aderaldo

consiste

GOVERNAMENTAL:

,~<.

,. :

•

t

cotidiana

que permeia

têm analisado
quer ~nível

as instâncias

da definição

cro-social
miliar

divisão

2

pelo

estudo

indivíduos,

do poder

do trabalho.

que incidem

da regulação

desses

na construção

direta

de papéis

quer a nível

mi

no contexto

fa

papêis

do Estado

sexuais

estudos

sobre esses papéi~

Este trabalho

sob seu alcance.

de interferência

Alguns

pelo Estado,

da organização

ou fora dele porêm

uma tentativa

sixual

analisa

no imaginário

através

da

dos

propaganda

governamental.
As informações
quais

foram reunidos

empregado

dados

pelo orgao

ziram; empresa
filme quando

governamental

foi possível
símbolos

educação,

explícito

e mensagens

som, agentes

explícitas,

receber

dentro

temas será tomada

calendário

como recurso

são:tra

e família

Optou-se

na

ao temário
filmes

PQ

por simpli

tivessem

apenas

A superposição

de

analítico.
tenta

quer acompanhando

profissional

técnicos

os filmes

que muitos

mais enfatizada.

quer dirigindo-se

de sua atividade

c onâ rí.o s pUblicos,

classificação.

que a propaganda

da população,
social,

contudo,

das mens~

pedagógica.

refere-se

fase de modo que os filmes

da categoria

Observa-se
cotidiano

Observa-se

título

isto é,as frases

nacional

Esta codificação

dupla ou tripla
nesta

território

itens:

os

do acesso direto ao

sobre os quais versam

freqüência.

da propaganda.

uma entrada

.í

imagem,

sobre

os filmes que prod~

dados derivados

forças armadas,

ficar o trabalho

através

dos seguintes

ao final de cada filme com urna finalidade

ordem de maior

deriam

a 114 filmes

para nomear

observar:

Os ternas gerais
balho,

referem-se

a respeito

que os realizou;

gens enunciadas,
emitidas

ontidas

se fazer

presente

os principais

pessoalmente
diária,

de ni vel médio,

no

momentos do

a cada indivíduo,

quando

operários,fu~

trabalhadores

no setor

3.

de serviços
balho

- retratados
sao

e na area rural,

desempenhando

as funções

A conjugaçao
ganda e televisão

de tra

com que se sustentam.

entre

-- veículo

nos seus locais

governo

militar

da emissão

emissor

exige

algumas

da propacolocações

preliminares.
Um governo

militar

- que representa.
çao
ser incompatível
sobrevivência
outro

A construção

lado se pautar
para

dade das visões
ser

basicamente

normas

A difusão

rigidamente

e valores
dessa

que permeiam

não poderá

essenciais

imagem

na visão de mundo

que não se incompatibilise

de mundo

na institui-

de sua imagem pública

com as funções,

institucional.

dos quartéis

não

se sustenta

a sua

não poderá por

difundida dentro

também

com a complex~

o corpo social,

sob pena

de

reconhecida.

/
A televisão
chegará

à população

independente
e o público

previstos

(J. Alain-Miller,

circundando

Panapticon
uma torre

tada para o exterior
o exterior

1973; Foucault,
é um edifício

central.

funções

a

mensagem

gradeada,

torre e que a luz chegue

as mensagens
e gerar efei-

na sua construção

circular

composto

de celas

Cada cela deve ter uma janela
que penetre

voltada

Deve ter também

por quem estiver

até o centro da circunferência.

de construção

vol-

a luz mas impedindo que

para o interiOr\

devassada

p~

1977).

por quem ocupa a cela.

que a cela seja inteiramente

tico é um princípio

-

por Jeremy Bentham

permitindo

seja visto

porta inteiramente

de que

que haja ou nao entre

Ela pode exercer

que as recebe.

o

objetiva

e tem ao mesmo tempo uma potencialidadeprópria

da compatibilidade

tos como aqueles
nóptica

e uma garantia

que permite

a

uma

permitindo
olhando

da

o panop-

vigilância

total

(J. Alain-Miller,
nismo

p. 76).

de vigilância

da internalização
sibilidade

Foi imaginada

que se tornaria
de um processo

concreta

de estar

automât~co

desta nova máquina

da pessoa

e cada

família

Através
panóptico

que produz

da camara

que o olhar

TV transforma-se
permite

opera-se

na televisão!

quem olha,
ser visto.

essencial

ao mesmo

nho de tornar

se realizar

gre tecnológico
pelo olhar
palavra

olhar sobre o mundo

A televisão

mos passam

e de um saber

os indivíduos

a ser portadores.

trução panóptica

que

que

e

ele

a dominação

a televisão

pudesse

como

um

De maneira
esconde

e exerci

tempo

mila-

substituído
"certo"

registro

e a

de

um

e

de

de um olhar

Vendo

so-

ocultá-

de um

ser

se atam a uma relação

deve

que o seu

o olhar

sobre o mundo;

e suas relações.

próprio

o vê. Como

imaginar

fornece

Ela funciona

um saber sobre os indivíduos
olhar do poder,

~ que cada um pense

que atrav~s

o olhar do que ~ dominado

que

que

panóptica,
poderia

A

pensar

o olho do poder e ao mesmo

Itcertaltdo poder.

Eu

A TV.permite

do poder era cada um

com tal perfeição;

do que domina.

efeitos.

Se no Panópti-

em que olha como o poder

jamais

no mecanismo

imaginârias

imaginárias.

~ que cada um pense

Bentham

onipresente

os mesmos

de trocas

o essencial

Tal como na construção

da por iluminação.

10 pudesse

tempo

ca-

no olhar de cada sujeito.

de relações

podia

o

"câmara

continuamente

quer que eu veja.

em um mecanismo

para o exercício

nao e visto.

desta

uma inversão

no entanto

con! o essencial
ser visto,

pela po~

de suas casas?

da câmara

o estabelecimento

gerado

da luz

que ilumina

se transforme

assim!

atrav~s

panóptica

dentro

vejo na TV o que o olhar

atrav~s

sendo vigiado.

da televisão

de Bentham

como um meca-

e contínuo

de autodisciplina

o que poderâ ser acionado
clara",

por Benthan

através

do

de que eles me~

mais perfeita

a material idade do

que a conspoder

que

5.

penetra
pontos

por nossa

própria

luminosos,

nóptica,
1977).

coloridos,

a sujeição

os olhares

Como na construção

da relação

pa-

imaginária"Foucaul4

de ver, mas uma máquina

para ver.

Para ela convergem

fazendo

do olhar do poder

o emissor

buindo-lhes

papéis,

o panóptico

ela pode

da mensagem

daquele
essa

sociais,

modelando-lhes

que o exerce.
relação

estabelecer

alcançar

definindo

e

Atra-

o espaço

Da mesma

do

atri-

sujeitos,

uma relação

Qualquer

através

forma que

de poder

um, teoricamente,

indepoderá

da TV./,

o emissor

esta relação

licos serão acionados?

pode

não

o de cada um.

as relações.

criar e sustentar

De que maneira
tentará

em

a televisão

e das micro-relações

estabelecer

pulverizado

panóptica,

vés dessa máquina,

pendente

nascer

casas,

à construção

de todos

cotidiano

em nossas

fascinantes.

real pode

E inversamente

uma máquina

vontade

da propaganda

imaginária?

Que linguagem

que

analisamos

Que mecanismos

sera usada para

simbó

que se alcan

ce a proximidade?

o apelo
ganda dirigida
ticipar

à participação

à população

do projeto

através

de crescimento

do período.

Todos

de um modelo

de ordenação

militar

articula

são chamados

que irá orientar

da prop~

~odos são chamados apa~

que orienta
a se integrar

referido
também

da TV.

todos os temas

a política

na sociedade

ao micro-cosmos

a socialização

econômica
dentro

da instituição

para

a

reprodução

em atores produtivos

da grande-

dessa ordem.
~odos
za do país.
trabalho

- transformados
sao

A integração

será um valor

tre as crianças.~o

ao trabalho

é a integração

a ser disseminado

desenvolvimento

na população,

é representado

na mudança.

O

inclusivee~
através

das

ó.

imagens

de gigantescos

quinarias
símbolo

de grandes

da grandeza

a você".

to.

A propaganda

projeto

proporções.

A Petrobrás

nacional.

O governo

pelo Estado.

a construção
projeto

senvolvimento

nacional,

as indústrias

concedidos

o grande

grandeza

as empresas

de desenvolvimento

tímulos

A mensagem

é o agenciador

retrata

d- simultaneamente,

mostra

industriais,

é: "grandeza.

gem da Petrobrás
amor

complexos

de construção

da indústria

da ponte

brasileira

tema de reÍinaria

do petróleo,

belecimento
dução

e o projeto

da agro-vilas

agrícola.

a indústria

nematográÍica,

a indústria

tros produtos

alimentícios.

res enquanto
trabalhadores
tratados

atores

manuais

com grande

ja, maquinistas,

linotipist2s,

lões(ãs),

estivadores,

perÍuradores

agrícola

a indústria

de construção

civil,

a indústria

no trabalho

Ressalta

o sis-

montagem

mediante

de

o est~

para pr~

automobilística,
a indústria
de pesca

ci-

e de ou

aos trabalhad~

manuais

Íiandeiros(as)

do petróleo,

re-

são escavado

operadores

em computação,

de prospecção

o de

de produtos

de nível médio

mecánicos,

impressores,

trabalhadores

dos es

nas empresas,encontramos

e técnicos

torneiros

do

empreendimentos

de cooperativas

Os trabalhadores

Íoguistas,

em Íunção

de barragens,

Em atividade

res, prensistas,

dentro

nacional,

se dirige predominantemente

detalhe.

por

de 64, destaca~

Rio-Niterói.

siderúrgica

ainda,

especializados

grandeza

de crescimen-

de aeronáutica,

teleÍônica,

sociais.

ima-

e pontes,particularmente

e a constituição

a indústria

A propaganda

geradas

de modernização

são destacadas

naval,

e depois

os grandes

construção

ma-

à

que Íoram criadas
antes

e

como

associada

por amor.

Íerrovias

de telecomunicações,

hidroelétricas

verbal

privad2s

cinematográÍicos,

obras

é apresentada

deste eSÍorço

Dentre

de rodovias,

grandes

de Íor,

tece-

metalúrgicos,
mergulhadores,

mecânicos

de avioes,

construtores

na indústria

e trabalhadores

de edifícios.

Os técnicos

de nível médio

instrumentadores,

desenhistas

industriais,

de computadores,

de sondas,

filmes,

aeromoços (as) , telefonistas,

res de colarinho
tratoristas,

branco.

médicos

e outros

arquitetos,

e atores

são retratados
as novas

pações

que possuem

sanais

também

foram

pouco

A falta

tunidades

A tecnologia

gerando

a integração

O processo
fissional.
panhar

o desenvolvimento

não e~

técnicas

o trabalho
escultores

art~

de marcene~
em madeiras,

essas profissões

em regiões

migratório,

corno criadora

são recom

mais

desen-

reduz as opo~
sugere

um

dos

de novas oportunida-

nacional.

de desenvolvimento

Trabalhadores

enge-

(as) , cineastas

A propaganda

sócio-econômico

fenômeno

é mostrada

Algumas

elas são contrastadas

de novas profissões

de trabalho,

des propiciando

desenvolvidas

o uso

sendo incorporadasaoproce~

Quando

de desenvolvimento

mediante

den

pelo desenvolvimento.Ocu

apresentam

e motoristas.

agrícolas

por empregarem

algumas

incluem

como artistas,

professores

produzidas

Os filmes

de emergência

volvidas.

aumenta

de

trabalhado-

na agricultura.

tecelões (ãs) artesanais,

em regiões

situações

músicos,

destacadas,

mineiros

técnicos

liberais

baixa produtividade

ros, carpinteiros,

tratadas

mecânicos,

pr~

montadores

modernizadas

fora do setor estatal.

so de desenvolvimento.

pescadores,

agrícolas

laborato-

de valores,op~

e os mais diversos

profissionais

atividades

são

em turbinas,

técnicos

geógrafos,

em empresas

cartógrafo,

de bolsas

cuja produtitidade

implementos

nheiros,

foca apenas

de arado,

em geral

e outros

em petróleo,

Ocupações

operadores

tre agricultores
de máquinas

técnicos

pregoeiros

radores

filmes.

ferroviários,

e de pontes,

gramadores(as)

vezes,

naval,

de estradas

de limpeza
ristas,

operários

- destacados
sao
técnico

exige a atualização
pelo seu esforço

do aperfeiçoamento

de

de seus

proacomconhe-

8.

cimentos

para

A educação
busca

acompanha

educar,

e na conduta
um operário
'lho pequeno

filho

buscando

preventiva

discipliná-lo

no uso adequado

desliga

"Prevenir

mostra-o

das

de trabalho. JUm

retorna,

encontrando-se

A mensagem

verbal

acidentes

é ponto

propag~da

própria

correndo

em sua direção;

trabaL~o.

A

lembra

segurantécnicas

filme,

mos~ra

a imagem

do fi

um painel

com a mulher

de

e

o

tem uma construção gramatical
de honra

:f;

de empresa.

o

de você".
As mensagens

dor se caracterizam
dualizar
exercício

associadas

As mensagens

os atores.
cotidiano

Individualizados,

verbais

pela pessoalidade.

do trabalho

através

dor é representado

às imagens

pretendem

de indivi-

fazer com que se veja o

como único espaço

para afirmação

de sua função na produção,

por uma imagem

do traba~a-

Há uma tentativa

útil, de bem, que serve à família

cada um como pessoa,

bais

tecnológico.

-P trabalhador ~la

de acidentes

de

que ao sair de uma usina elétrica

A cena seguinte

não usual:

em suas atividades

o desenvolvimento

em um parque.

cuidado

desempenho

responsabilizando

ça do trabalho

chaves.

melhor

G

que se sustenta

e a

de

pátria.

cada trabalha

em mensagens

ver-

como as que se seguem:
"Ele também

participa

da construção

nos, com o nosso trabalho,
"Você trabalha.
"Quem trabalha

continuar

Você constrói
e participa

do país.

Cabe

a

o desenvolvimento.

o Brasil".

merece

o patrimônio

que aju-

da a construir".
"Quando

você progride

nha mais.

Ganham

"O amor ao Brasil
de bem.

também

profissional

não e so voce que g~

a sua família

é o silencioso

O Brasil merece

Dirigindo-se
sua atividade

no trabalho,

o nosso

a cada indivíduo,

ofício

e o seu país"_
de todo o homem

amor".

representado

-diária, a propaganda

através

de

visa estabelecer uma

9 .

relação

imaginária,

constrói.

pessoal

com cada ator que ela ao mesmo

Faz com que cada um se vej a desempenhando

tempo

sua própria fu~

.}

ção da maneira

como deve ser desempenhada.

partir

cada um deverá

do qual

car para si e nos outros.
desembarcando
minham

lho funcionam

nais

I' A

ligadas

ber,
sito,

respeito

ensinando

de trânsito

de trabalhador

serem desempenhados.
da família

e da pátria.

ves do trabalho.
das através
trumento

públicos,

pela propaganda.

Harmonia

da analogia

com sua função

e integração

a

orientando-as

papéis

papéis

a

econômico,
atra

são simboliz~

de uma orquestra.

lugar"

e

:8 esta a imagem

do progresso

desses

rece-

Os g~

se dá exclusivamente

com o desempenho
"no seu devido

da au-

guardas de trâ~

são estes os

a serviço

ascen-

e bilheteiros.

junto a crianças

fi-

algumas pr~

passando

são os garis,

Sua participação

a

investindo-os

enfermeitos(as)

Pa

As cenas

em valorizar

da função pública,

Um elemento

se enc~

e no traba-

numa alusão

para com as coisas públicas.

apresentada

bus-

trabalhadores

estudando.

se preocupa

aparecem

e

a

de um contra-mestre.

aparecem

e ovediência.

carteiros,

o respeito

avaliar

e uniformes

o contra-mestre

propaganda

do exercício

salva-vidas,

ris e guardas

figurantes

modelo

Tranqüilamente

sob as ordens

ao setor de serviços

derivada

portanto,

do Brasil.

suas ferramentas

substituindo

são profissional.

toridade

portam

os mesmos

mostram-nos

fissões

Central

harmonicamente

ralelamente,

redefinir,

Temos um filme que mostra

na estação

ao trabalho,

se situar,

D~ssftrninao

Cada in~

sob a regência do mae~

tro.
As mulheres
em apenas

20% do total das imagens

Participando
mulheres
lãs.

estão praticamente

de poucas

são empregadas

Geralmente

atividades

apresentadas
geradas

domésticas,

desempenham

ausentes.

de trabalhadores.

pelo desenvolvimento,

enfermeiras,

trabalhos

Elas aparecem

dedicados

professores,
aos serviços

as
tecedos

lú.

outros,

ou análogos

m2s ocupações
em desenho

modernas

mulheres
tadas

como estudantes

estão

aprofundando

mens

ocupam

explicar

educação

seus conhecimentos
nos fundos
-

r

a IrenLe.

o

da produção

universo

presença

Poderíamos

apresentada

trando

distinta

da realidade

nuo,

uma rotina

tradicionais
cuidado

as chances
~igem

de difícil

com filhos

pequenos.

ção da participação

feminina

terminada
cesso

etapa

oferecida
sociedade.

mais geral.

por ~~serup(1970)
A autora

opera~

do_censo

de

obrigações

permanencendo

na

desta

apenas

de

conti

pelo

uma redu
em uma oe-

sem explicação
para o mesmo

aponta que nos pa i ses africanos

fami-

força

responsáveis

da organizaçao

ex-

familiares

explicariam

explicação

o

os proce~

em tempo

com papéis

são as principais

derivando-a

apontar

diária

mos-

reproduzir

das mulheres

ds dedicação

Outra

estruturais

que as atribuições

na força de trabalho

do ciclo vital,

de exclusão

observa

Estas

desen-

ocasionadores

compatibilização

em que as mulheres

Como

do

através

procuram

de participação
horas

masculino.

e não apenas

como principais

Durand(1975)

Empresas

os ho

reduz essa participação

como Saffioti(1978)

sos de "inovação tecnológica

trabalho.

educa-

30% do total de trabalhado-

A imagem

reduzem

por

elas são retra-

nas imagens

as mulheres

res remunerados.

liares

do que

No processo

aos processos

com ~schini

das mulheres.

ativida

das atividades nas quais

das mulheres

atribuí-la

de acordo

clusão

técnica,

e um universo

1970 constituem

Autores

Estas

das salas de aulas enquanto

Todavia,

que existe.

em computação,

jovens

técnicos.

do na força de trabalho.

uma imagem

em algu-

.l-

os lugares

essa reduzida

volvimento?

recebem

por mulheres

e não como executoras

elas se sentam

aparecem

ou em aeronaves.

executadas

Quando

As mulheres

em laboratórios,

em telefonia

são mais

adultas.

cional,

trabalhando

industrial,

des no entanto,

de m2e.

ao papel

o profato é

patriarcal

da

onde a economia

·.

1 .1.
'
........

agrícola

possuía

uma ampla participaçao

g lesa atuou no sentido
culina.

Ao buscar

ingleses

introduziram

orientar

o

pio seletivo
ganda

implementos

resultando

via, observa-se

sentando

sociada

sexual

aspectos

e de sua prática

sional

através

ocorre

alta mobilidade

um tipo de família
exercidas
cônjuge

tradicional

sexual

favorece

pela exclusão

doméstico. *

das mulheres

(*) A no-a política

conjugal.

na força de trabalho

A família

de abertura

que possam

sao
Corno o

ser

que

ser executa-

caracteriza-se

de trabalho

das forças armadas

de

as mulheres

a não

neste contexto

das atividades

urna

profissionais

nas forças armadas,

das no contexto

profi~

a constituição

não pode ingressar

ou artesanais

da organi-

que pressupoe

restante

artísticas

Apre-

onde a ascensão

da sociedade

atividades

coordena

que pode ser a~

com um dos membros

da participação

e

que se distancia

uma imagem

onde as carreiras

toda-

masculino.

da composição

Este aspecto

corno

caso,

apenas

são excluídas
exerção

Neste

é basicamente

de promoção

re~

ser apresentada

que a orienta

institucional

de mecanismos

geográfica.

masculinamilor

corno principal

poderia

dissemina

derivados

zação militar

No caso da propa-

da força de trabalho

real a propaganda

a alguns

apresentado

de

corno um princi

uma adequação

governamental

ho-

sua principal

atuou

da sociedade.

cujo recrutamento

uma composição

da composição

geral

que o órgão

é urna instituição

que consistira

A propaganda

os

as oportunidades

das mulheres.

sendo o homem

o patriarcalismo

feminina pela ma~

para o comércio

reduzindo

sugerem

in-

e introduziram

dos colonizadores

na exclusão

por esta tarefa.

refletindo

tecnológicos

naquilo

as imagens

para o desenvolvimento

agrícola

instrumentos

patriarcalismo

governamental

ponsável

a produção

para as mulheres

atividade.

a colonização

de substi tuir a mão-de-obra

mens para lidar com estes
participação

feminina

remunerado.Is

as mulheres,

po-

lU;)

derâ ocasionar

algumas

'fa àe

ni;!muner~

trabalho

transformações

~.M/15

no papel
dL=

foA...

da mulher

na for

tt- ~ ~ ~
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so propicia

a construção

- chamadas
res nao
sao

de uma imagem

do hábitos

Esta

pagandas
vender

comerciais

transmitem

comerciais

da mesma

época

retirados

na composição
dos próprios

suem um contigente
questão

curiosa

filmes.

masculino

diz respeito

mando

são homens.

Todos

moral

da história,

também

do a propaganda
no na própria
te aspecto
ralo

reforça
seleção

envolve

As indústrias

lógico, no atual

desses

papéis.
se o p~

que as produzem.

Pro

quando procuram

Uma corrroe rac áo entre filmes
J.

empresas

a questão.

,

que produziram

Na ausência

os efeitos

através

os

dessa poss~

que a instituição

das imagens

mili-

de indicadores
pos-

bem maior do que todos os demais.

Uma

sobre as forças

ao fato de que todas as figuras
ao final dos filmes

são enunciados

os estereótipos

das funções

por homens.
ligados

apresentadas

também,

questões

por exemplo,

a

De qualquer m~
femini-

como produtivas.
de ordem

não seriam

de desenvolvimento.

de co-

resumindo

ao trabalho

de uma imagem de crescimento

estágio

molda~

da instituição

estereotipados

Filmes

ede

armadas

no entanto,

das para a transmissão

social

de propaganda

os slogans

têxteis,

e familiares

seria um €feito

com as mesmas

sexual

simultaneamente,

sexuais

à população.

observar

do proces-

para aue se questione

papéis

el~cidaria

foi possível

tar produz

margem

nas mensagens

de propaganda

bilidade,

deixa

intencional

deixa escapar

de papéis

ou das empresas

produtos

filmes

análise

comerciais

uma visao

sobre a distribuição

contido

que as contrata

porem

uma imagem

de pensar

triarcalismo

dissemina

nacional,

forma inadvertida,

em que as mulhe-

a cena.

A propaganda
so de construçao

de trabalho

Es-

conjuntu-

as mais adequ~
e avanço

tecno-

1 -:

_J.

A condição
truçao

essa

o exército

condição.

é apresentado

A propaganda

to entre as demais

forças

dia em que as tropas
te João Goulart,

uma preocupação

nacional.

os filmes

de uma

sentinela

amor" .

Um filme

tro dos quartéis
mãos" .

-

O serviço

ao trabalho
cidadãos

a ordem". Há

com to-

deve se

vis

é deslocada

da sentinela

e a paz.
O

Em um filme

mostrando

militar

e à patria

"confiantes

pela ordem,

seg~

sobre o exército

da sonilirapara

a

a luz em movimen

corriqueiras

da

populaçao

para a luz é acompanhado

da men

na ordem.

A

o trabalho produz o progresso. O amor
o Brasil merece o

e progresso.

imagem do treinamento

traz o slogan:

mos-

e à integração n~

A paz é a tranqüilidade

trabalho.

segurança

e a aeronáutica

como responsável

do trabalho.

avanço

exige

do exército

De acordo

tecnolõgico

com cenas de atividades

"a segurança

ao trabalho

sobre a marinha

deve ser visto

imagem

garante

Um ::ilme

de março da idéia

data, o mes de março

ao desenvolvimento

garantia

Cada

o presiden-

de construção".

e pela

tos intercalados

depor

"e fêz-se

a construção

o exército

segurança

mensagem:

associando-o

desta

ao exérci

como responsa

a intervenção

o movimento

comemorativos

de asse~Jrar

zero da mudança".

nas ruas documenta

rança,

sagem:

"a hora

em dissociar

associadas

nas ruas.

como

desses

A data de 31 de março de 1964,

explícita

Enquanto

cional,

capaz

um lugar proeminente

sociais.

traz a seguinte

to como um "tempo

tram-nas

ator

de cons-

Em nome

militares. foram às ruas para

com cenas de passeatas

dos os filmes

do esforço

Ele é apresentado

armadas.

é mostrada

e metaforicamente,

como único

confere

vel pela paz e tranquilidade

de revolução

para a realização

é a ordem, a união e a cisciplina.

nacional

valores

prévia

profissional

"P. sua tranqüilidade

é apresentado

que ao mesmo

ocmo

tempo

um aprendizado

transforma

em si", "úteis à família

está em

nosso
denboas
de amor

os recrutas

e à pátria".

em

14.

Tentando
acompanhará

alcançar

todos os eventos

calendário

social.

a população
esporádicos

Terá mensagens

e coletivos

específicas

evento

que agregue

em torno de si a família,

giosas

e escolares

como: natal,

aulas,

festividades

caráter

familiar

nidade,

uniao,

tes casos,
gente:

dessas

a família

ano novo,

e carnaval.

atividades

cooperaçao,

"que o natal

mília";

civicas

deve ser vista

da família
Brasil

próxima

precisa

e da família

férias,

As mensagens

de

a grande

da sua fê, do seu amor.

cada
reli-

enfatizam

páscoa:

o

de frater

das coisas.
de forma

Nes

abran-

festa de uma so fa-

entre Deus e o homem.

maior";

o

inicio das

ao sentimento

e compreendida

"na festa do natal a unidade

que marcam

as instituições

e permanência

seja para o Brasil

propaqanda

por ocasião

pascoa,

apelando

segurança

a

eIT geral,

união

O Brasil

A festa

dos homens.

precisa

O

que

da fé

o seu filho vai ter".
Ressal tamos aqui a recorrência
miliaristas
família

ocorre

através

dessa metáfora

hierárquicas

no discurso

de indisciplina
a esses

não

família

tiDO de recorrência
militar

as relações
das funções

de violência,

a

que

autoritárias

ligadas

e

à deten-

onde qualquer

sinal

uma grande

ameaça.

Embora

no contexto,

o

sentimentos

não tenham

o mesmo

caráter,

se adequa

a

da instituição

militar

de todos os filhos

como responsável
da pátria,

pela

e como

setal,

todo o amor filial.
A freqüência

tas

fa

constitui

e tranqüilidade

merecendo

o desempenho

aos sentimentos

da instituição

fraternizar

do uso dos meios

uma imagem pública
gurança

O mesmo

disciplinar

busca

que permitem

ção do monopólio

apelo

à pátria.

associando-os

verbal

corresponde

aparece

do apelo verbal aos sentimentos

contudo,

em cena.

a baixa

freqüência

com

Alêm de serem escassas,

que

familiarisa imagem

essas

da

imagens

trazem

configuraç6es

pre em situaç6es

de lazer.

nas um elemento
um espaço

presente
raç6es

do casal

quando

transmissor

à imagem

profissionais.

de valores

cívicos:

vinculada

simbolicamente

cia dos papéis
sentadas

constituem

a imagem

pre sozinhas,

mesmo

As crianças

não são objetos

adultização

das criança~.

do espaço

doméstico

espaço

maior

ocorre

a presença

de adultos,

ctplinarização

das crianças

como exemplo,

dirigem

enquanto

à escola.

ausente.

a farnilia

Durante

claroaos adultos,

sempre

cantando:

(*)Hino Nacional

Brasileiro

ho-

~se

ve

A ausen-

Aparecem quase sem
í

materna

Há·como

ou paterna.

que um processo

em movimentos
da escola

A propaganda

de

de saída

ou para

Nos casos em

sao funcionários

e sua colaboração

um
que

como a profesenfatiza

a

dis-

ao progresso

do país.

no qual as crianças

cantam

em fila indiana,

o trajeto

o

ou cr anç asi.de tenra ida

comunitário

animado

pares

dos traBalhadores,

- mais verdes" *
sao

uniformizadas

a mulher

etc.

- reprecom que sao

depois

ou a presença

estes

vários

Enquanto

na propaganda.
de bebês

como

à bandeira

e a pátria.

as imagens

e o gari.

um desenho

culto

e o futuro,

de cuidado.

onde os "bosques

de trânsito

uma cançao

sempre

como atores,

para o espaço

faz

·também

sucessivamente

são representadas

sara, o guarda

Damos

mostra

o cuidado

se

de fun

em se tratando

de que não dispensariam

Ele

da

patrilinear

amor à pátria,

preponderante

resultar

da transmissão

a mãe,

Estas,

a

das g~

- se adequa
de pai e mae

as crianças.

constante

de sucessão

as funç6es

com

eventualmente

com ape-

do processo

A mae está quase

mem herda o lugar no mundo,

numa alesão

Ele está presente

Um filme sobre o dia da bandeira
de pai e filhos.

as imagens

como trabalhador.

nas representaç6es

se recorre

çoes
e atividades

do pai pode

do homem

é rno s t.rad a quase se~

freqüentes

junto às crianças

dada a visao

contudo,

família

."A.

são mais

A ausência

vazio.

predominância

muito variadas.

conservam

passo ri timado se

as ruas limpas,

aju-

16.

"Nós, crianças
Desde

de Brasil

cedo entendemos

Como é bom participar
Do progresso

do país.

lós estamos

estudando

Nós estamos

trabalhando.

O dever

de construir

Não é só de nossos

Vamos

todos

pais

consLruir

Um só esforço
Para o bem de todos
E para o país progredir .. "
Em outro

filme,

tendo um garoto

te, as imagens

retratam

pre só, acorda

com o despertador

aberta
tes,

para um jardim

toma banho,

as mãos antes

mãos

depois

vista

e adormece

Em situações
rações

As imaaens
-'

lho" .

A mensagem
Em outro

res frondosas
mes tenta-se

leite, ser
Escova

flores para

fazer uma bandeira

diz:

aparecem

simbolicamente

As criancas

passeia

Em

do Brasil.

de feitura

uma relação

são objetos

por

sozinhas.

da

"uma nação é feita de amor e
solitário

os

que são as comemo-

também

na tarefa

lava

da noite.

por entre

numa gaita o Hino à Bandeira.

estabelecer

ça com a pátria.

ovos,

as crianças

filme, um garoto

tocando

simbolizadas

as mãos infantis

verbal

Estuda,

para baixo.

às nove horas

fortemente

elas colhem

focalizam

da cintu~a

os den-

lancha um copo de leite trazido

sozinho

do dia da bandeira,

um dos filmes,

deira.

apenas

carne,

sadio.Se~

Escova

e vai à ginástica.
legumes,

figuran-

vai à janela,

o ar puro da manhã.

almoça

das refeições,

femininas

às seis da manhã,

o uniforme

das refeições,

vido por uma mulher
dentes

como deve ser a vida de um garoto

e inspira

veste

como principal

bantrabaarvo-

Em ambos os fil
direta da crian

de cuidados

específicos.

11.

Enquanto

atores,

ciplinados

espera-se

e saudáveis

aqui a diferença
contextos
Novo

Schwartzman,
o estado

a serviço

do nosso

1978; Lopes,

1980).

fascista,

elabora

clamadas

com um llder

dos durante

o Estado

cer sua capacidade

to tecnológico,
filhos perde

masculina.

sua ênfase.

sava por transformações

ligadas

sua funcionalidade

de mulheres

que trabalham

para

um determinado

a escola.
modelo

curso que mobilizou
berdade"?
metida

a produtividade

ra cada coisa.

h

numa

mobiliza-

semelha.ntes foram cunh~
as mulheres

a exer

de sua participação

estágio

de desenvolvimena procriação

o projeto

da natalidade

à perda

determ~

ideológicos

com a

da natalidade{

do poder

diminulda.

cios

de desenvol-

e a famllia

aquisitivo

O número

Todas

estas transformações

cada vez

de desenvolvimento.

agora,

maior

dos homens

aventura

I

das

ligadas a

Como articulá-las

"pela famllia,

e pedido

estão

ao dis

com Deus e pela

a presença

"serena"

pas-

da pop~

fora de casa força a salda precoce

as mulheres

As mulheres

a proau-

às mulheres,

estimular

No atual

a limitação

lação tendo

crianças

Papéis

em que

tempo em que são con

compatlveis

No caso do Brasil,

previa

Estado

no poder,

chamadas

Os apelos

em detrimento

remunerado.

e

das lutas de conquista

Novo que procurou

na era do controle

econômico

ao mesmo

sexuais

de procriação

na forçade trabalho

e autoritário

particularmente

papéis

da população

fascismo

E:Il1

1978; Pena,1980;

nacionalista.

para as famllias,

de configurar

em análises feitas

às mulheres,

nacional,

de expansão

ção militar

vimento

destinado

dis-

apontar

uma linha de estudos

carismático

abrir mão em função

nadas pelo prcjeto

tentatjva

e à famllia

iniciou

que cresçam

~ interessante

1978; Macchiochi,

q construção

a deles

orientavam-se

da pátria.

como o do nazismo,

Macchiochi

um apelo populista

zir filhos para

como dos adultos

do apelo à mulher

diferentes

(Bernard,

deles,

li-

e é pro-

aos quais é di to: "há um tempo p~

da competição,

a sequrança da f amllia" ...

...,

lE.

A mulher

está presenLe

de qualquer

concretude

com a função

portanLo,

a não ser a devoção

de representar

sas ou de passeios

como uma mãe genérica,

o mundo

no parque

propaganda

pretende

da família

como e mostrado

que cada mulher

seguida,

pela mão e seguir

a esta imagem

tenção

do "mundo

"permanência

confere

da família,

família,

a ausência

a ausência

são a figura

central

símbolos

nacionais,

família

pelo Estado,

cesso

se dá dentro

rios elementos
através
permitir

ator produtivo

tetor

de socializadar

de urna engrenagem

de todos e felicidade

pela

manua

à mulher

associado

da criança.

de papéis

e ainda
crianças

nacional

o homem ,~é

disciplinada

corno a família ou a
do Estado

da

os va-

e funções que

A criança,

à imagem

ou

Este pr~

Ele articula

como um todo.

A mulher,

as

e à

de substituição

de desenvolvimento

da sociedade

que mantenha-se

para em

de "funcionários"

própria.

enquanto

vao
o
des
papro

da pátria".

Há como que urna politização
ela é pedido

quando

de um processo

ao projeto

dos "filhos

as-

assegurando

atribuída

familiar

a quem cabe trabalhar.

e guardião

à mulher

de tudo",

simbólica

de uma perspectiva

tria é um lugar simbólico

de preto

de mãe, de pai e de filhos,

como sugestão

de hoje será o homem de amanhã.

mundo

A mensagem verbal a~

e em seu lugar a presença

o funcionamento

pelo

A

que se transforma".

a função

no papel

religio-

das crianças

em frente.

da configuração

necessários

da montagem

se veja responsável

o princípio

ou

a vida dos homens.

responsabilidade

das funções

sistemática

de festas

e à brincadeira

do amor em um mundo
Interpretamos

aos outros

em um filme em que, vestida

de um casarão

saciada

ritualizado,

onde ela observa

siste à demolição
tomá-Ias

em servir

destituída

das funções

em seu lugar "natural",

geral da nação"*

da mulher.

Â

o lar, "parabem

Temos assim urna adultização

,

.

das crianças

mediante

sua integração

~unção

disciplinar,

rência

a uma identidade

acentua

e a infantilização
referida

propaganda.

Elas pretendem

peza,

bons hábitos

alimentares,

disciplina

sua

a recor

Este processo se

pelo
regras

governo

através

de higiene,

no cotidiano,

lim

no trânsi-

o amor à leitura.

Sup6e-se

campanhas

disseminar

em

mediante

familiar.

desenvolvidas

dessa

como hâbitos

do trabalho,

dos adultos

a ordem

nas cfu~panhas educativas

to, como também

ao mundo

que regras

alimentares

promovidas

de higiene

e demais

neste

sentido

aprende-se

em casa,assim

cuidados

com o próprio

corpo.

As

mostram

como o estado

tenta ocu-

par este espaço.
A campanha
se através
jismundo,

"povo desenvolvido

de uma série de filmes
um indivíduo

é povo

que além de ser duplamente

espalha

dame

e tem um filho, o Sujismundinho.

assemelha-se

ao de uma criança

voz que apresenta
quanto

Sujismundo

as palavras

be-se

de limpeza

Sujismundo
praia.
mida

e eventualmente
pública

com o marido
é visto

Cobre-se

em volta

mundinho,
os colegas

Ele é casado

cinco

pelo

de Sujismundo

e a professora,

caminhãodo

Sujismunda
Neste

se VIU nenhum

que
filme

adulto

restos

na

de co

com um filme em que Sujis-

se regenera,

a ser limpo.

en

Em um dos filmes perc~

de areia e fica atirando
termina

paterna

A

é a hostilida-

mas não fica junto com ele.

A campanha

com Ma

anos de idade.

de tolerância

entre a voz e Madame

inteiramente

pro-

Seu ~omportamento

ele é recolhido

como jamais

o Su-

sujo como o

Sua punição

em meio ao lixo.

pela camara

de si.

filho

de no máximo

tem um timbre

um tom de cumplicidade

vai à praia

por onde anda.

são estigmatizantes.

de dos que o cercam
serviço

sujeira

desenvolve-

que têm como ator principal

prio nome diz*,
Sujismunda

limpo"

aprendendo

na escola,com

r

7
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As camDanhas
cas semelhantes.

de disciplina

A puniçao

A propaganda
gens

sobre a disciplina

infantilização
mia.

contitue
do corpo

dos aôultos

Expressa

ta comuns,

e sempre

induz

a possibilidade

sujeitos

gemônicos

em seu interior

duzam
tens~o

naval

difundir

oferecem

modelos

nacional

de conduta

se diverte

trabalhando

se ao trabalho.

tasias
lhaços,

A mensagem

mam o Brasil
mistas,

um momento
verbal

malucos,

com suor e com vontade.

trabalhadores,

trabalham

far.áticos.

participantes.

o estabe

a propaga~

pessoais

negros,

que con

desta pr~

aparecem

entre

vergal

diz:

à

"0 brasileiro

t o riso e o

aparecem

o

no ca~

como análogos

aparecem

entre o trabalho

nacional.

uma continuidade

se divertindo:

tenta

gruposh~

das -formas

são exemplares

os figurantes

todavia,

quando

do trabalho,

apresentados

de invers~o

desta natureza

unificaãa

e relações

A mensagem

e trabalha

Em outro,

uma continuidade
selvagens,

de conãu-

de identidade

homens

Em um segundo momento

isto representasse
1979) .

musicais

de trabalho.

:8 o suor e o riso."

de certa autono-

faz-se mediante

e á ordem.

Em um deles,

instrumentos

suas ferramentas

e ima

entre ver uma

de códigos

uma imagem

de disciplina

à autoridade

e o carnaval.

tocando

de deixar

do Estado,

os filmes que tratam de estabelecer

trabalho

de disseminaç~o

de regras

à expans~o

de crescimento

ao respeito

fatal.

à criação

contudo

de um conjunto

de um rlgido código

da pretende

que apesar

social como características

Como todo processo
lecimento

um processo

de aprendizagem

por Elias(1978)

de comportamento

um acidente

têm característi

a auto-disciplina.

A disseminaç~o
foi associado

no tr2nsito

SUOL

encaminhando-

fantasiados

como se

da vida cotidiana

(Matta,

fazer ver por trás das fan
e o carnaval:
Durante

quatro dias eles to

Responsáveis,
Durante

"Monstros,p~

lutadores,

o ano inteiro

pelo Brasil com o suor e com vontade".

otieles

Não nos parece
política

se revista

novos padrões
da proliferação
crescimento
gia-política,

paraãoxa~

de afetividade.

de conduta

u.. modelo

se as diferenças,

Tratava-se

que neutralizassem

de diferenças

econ6Dico.

aue este esforço

advincas

Tratava-se

de

de tentar

os efeitos

de um projeto

ãe construir,

persuasao
incultir

desintegrados

acelerado

no plano

de

da ideolo

ãe c.ornpo
r t arr.e
n t o que sup r i m i sse e an í.q u La s

compatível

í

com a p~ática

política

do período.
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