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RESUMO 
 

A presente pesquisa visou a compreender os símbolos presentes nas imagens 

utilizadas na cobertura jornalística do acidente da barragem de rejeitos em 

Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019.  O objetivo foi desvelar o que 

há por trás do fenômeno, os conteúdos simbólicos que aparecem, a fim de 

entender como os símbolos se revelam a partir do imaginário. O corpus 

contemplou as imagens utilizadas na cobertura jornalística em mídias 

impressas e digitais, como os jornais Folha de S.Paulo, Estadão e Estado de 

Minas, o Portal R7, G1 – portal de notícias da Globo – e também resultados de 

buscas realizadas com a ferramenta Google Imagens. Para entender os 

símbolos presentes nas imagens, foi empregado o método a partir da 

abordagem sistêmica e da complexidade, defendido por Edgar Morin, como o 

princípio hologramático. O referencial teórico contemplou autores como Harry 

Pross, Gilbert Durand, Carl Gustav Jung, Erich Neumann, Malena Segura 

Contrera, Norval Baitello Junior e Mauricio Ribeiro da Silva. Dessa forma, foi 

possível concluir que, ao observamos as imagens da cobertura, dando o tempo 

lento a elas, identificamos que as mesmas representavam a irrupção de 

conteúdos do imaginário, despertando a imaginação, propiciando relações e 

lembranças, pois as imagens, no aspecto simbólico aqui estudado, podem 

conter inúmeros símbolos em suas camadas mais profundas.  

 
Palavras-chave: Corpo. Imagem. Imaginário. Midiatização. Brumadinho. 
  



 

ABSTRACT 
 
 
This research intended to understand the symbols present in images used in 

news coverage of the disaster of the tailings dam in Brumadinho, taken place 

on January 25, 2019. The goal was to expose what is behind the phenomenon, 

the symbolic contents that appear, in order to understand how the symbols are 

revealed from the imaginary. The corpus contemplated the images used in 

news coverage on printed media, as well as digital, such as the newspapers 

Folha de S.Paulo, Estadão e Estado de Minas, online platforms such as R7, G1 

― which belongs to Globo ― and also results of searches carried out using 

Google Images. To understand the symbols present in the images, the method 

based on the systemic and complexity approach was used, which is advocated 

by Edgar Morin as the holographic principle. The theoretical reference included 

authors such as Harry Pross, Gilbert Durand, Carl Gustav Jung, Erich 

Neumann, Malena Segura Contrera, Norval Baitello Junior and Mauricio Ribeiro 

da Silva. Hence, it was possible to conclude that, when observing the images of 

the coverage, giving them a slow time, we identified that those represented the 

irruption of contents from the imaginary, awaking the imagination, promoting 

relationships and memories, for the images, in the symbolic aspect studied 

here, may comprise countless symbols in their deepest layers. 

 
Key-words: Body. Image. Imaginary. Mediatization. Brumadinho. 
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INTRODUÇÃO 
 

No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de rejeitos de Brumadinho 

entrou em colapso e rompeu-se, resultando em um crime ambiental que 

acometeu não só a natureza, mas também diversas pessoas que moravam no 

entorno, bem como os funcionários da empresa Vale, resultando na morte de 

270 pessoas. 

A presente dissertação partiu da percepção de um padrão simbólico 

presente nas imagens utilizadas na cobertura jornalística do acidente de 

Brumadinho acerca do corpo. Tanto nas mídias impressas quanto nas mídias 

eletrônicas foi possível perceber uma repetição geradora de um padrão nas 

representações fotográficas. 

As imagens analisadas foram resultantes do levantamento das capas de 

jornais impressos – Folha de S.Paulo, Estadão e Estado de Minas – e de veículos 

eletrônicos: G1 – portal de notícias da Globo, Portal R7 e as versões on-line 

também dos jornais Folha de S.Paulo (no site UOL), Estadão e Estado de Minas. 

Além desses veículos, também foram analisadas as imagens resultantes do 

levantamento realizado por intermédio da ferramenta de busca por imagem do 

Google, utilizando um conjunto de três palavras-chave, que apresentaram uma 

coleção visual favorável de acordo com o objeto de nosso estudo, e 

delimitando o período de 25 a 31 de janeiro de 2019. 

A pesquisa teve por objeto as fotografias utilizadas nos meios digitais e 

impressos para a cobertura jornalística do acidente realizada em Brumadinho, 

município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais, no dia 25 de janeiro 

de 2019, onde uma barragem de rejeitos operada pela mineradora Vale entrou 

em colapso e se rompeu, resultando em um crime ambiental que acometeu não 

só a natureza, mas os empregados da empresa e diversas pessoas que 

trabalhavam ou viviam no entorno. 

Por meio do estudo a partir da teoria da imagem, escolhida como 

referencial para este trabalho, foi possível perceber que as fotografias são 
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dotadas de aspectos simbólicos que se originam no inconsciente coletivo e 

contribuem para a constituição do imaginário cultural. 

Com a tecnologia cada vez mais avançada e presente em diferentes 

esferas da vida, podemos perceber que os fenômenos tentam ser explicados 

pela ciência, deixando de lado, por vezes, o seu caráter simbólico. 

Esvaziadas as possibilidades mágico-simbólicas das coisas do 
mundo, a busca do sagrado e do sentido se transfere para os 
processos, de onde a centralidade dada à tecnologia nos últimos 
séculos. (CONTRERA; BAITELLO Jr, 2010, p. 2). 

A velocidade do consumo de imagens nos dias atuais faz com que seus 

aspectos simbólicos, por vezes, não sejam notados. 

O resultado é que o homem dos séculos XX e XXI se vê 
continuamente solicitado a responder às imagens do mundo, mas não 
pode organizá-las no seu próprio mundo interior, caótico e subnutrido 
de vínculos internos, perdendo o contato com suas próprias histórias. 
Assim, o homem contemporâneo está cada vez mais saturado de 
imagens exógenas e subnutrido de imagens endógenas. (BAITELLO; 
CONTRERA, 2006, p. 121, 122). 

Contudo, esses aspectos não são silenciados, pois ao analisar uma 

imagem, depositando nela a observação em tempo lento, ou seja, buscando a 

essência e o significado em cada parte que a compõe, é possível fazer emergir 

aspectos arquetípicos que podem apontar para uma bacia semântica, conforme 

Gilbert Durand (1996), e que, por sua vez, podem justificar o fato de uma 

determinada imagem se repetir insistentemente, mais do que qualquer outra 

dentro de um mesmo conjunto. 

A delimitação do tema tem como ponto principal a análise das imagens 

fotográficas que apresentam o corpo, publicadas no corpus selecionado no 

período de uma semana a contar do dia em que ocorreu o acidente, 

associadas com a dimensão imaginária sobre o corpo enlameado, imagem que 

mais se repete nas fotos. 

A motivação para a abordagem do tema se deu devido à importância 

social e ambiental presente no assunto e à necessidade de buscarmos pelas 

imagens potencialmente contidas numa cobertura fotográfica, que passam 

muitas vezes despercebidas pelas análises tradicionais que não contemplam o 
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imaginário nos estudos da área de comunicação. Este trabalho está vinculado 

ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura Midiática da 

Universidade Paulista, mais especificamente ao grupo de pesquisa em Mídia e 

Estudos do Imaginário. 

A pesquisa sobre o estado da arte apontou que, no Brasil, há alguns 

artigos científicos tratando da temática Brumadinho, dentre  eles1: “A semântica 

do eufemismo: mineração e tragédia em Brumadinho”, de Valdir de Castro 

Oliveira e Daniela de Castro Oliveira; “Impactos do rompimento da barragem de 

rejeitos de Brumadinho, Brasil: Uma análise baseada nas mudanças de 

cobertura da terra”, de Luís Flávio Pereira, Gabriela de Barros Cruz e Ricardo 

Morato Fiúza Guimarães;  “O caso Brumadinho: Reflexões Junguianas a partir 

do mito de Eros e Tânatos”, de Leila Cristina Montanha; “A Lama de Mariana e 

Brumadinho Não Vale o Progresso”, de Lídia Borgo Duarte Santos, entre outras 

publicações também relevantes com diferentes abordagens. Porém, nenhuma 

delas tratou da dimensão imaginária na representação dos corpos na cobertura 

jornalística do acidente. 

O objetivo principal desta dissertação foi analisar a dimensão simbólica 

presente no imaginário acerca dos corpos representados na cobertura 

jornalística do acidente de Brumadinho e buscar os sentidos que justifiquem 

quais os caminhos e motivos que levaram uma foto específica, dentre dezenas, 

a ser escolhida e replicada em diversas mídias. Como objetivo secundário, 

foram analisados símbolos importantes que apontaram para a presença de 

uma bacia semântica arquetípica presente nas imagens veiculadas nos meios 

impressos e digitais durante uma semana, a contar do dia do incidente. 

Ao analisar o corpus, foi possível notar que a maior parte das 

reportagens mostram imagens que se repetem ao longo dos dias, carregando 

características de aparência corporal e aspectos visuais e simbólicos 

semelhantes, o que submete os leitores a um padrão imagético específico. 

Para entender esses símbolos contidos nas imagens, tomou-se por base o 
 

1 Referências completas dos artigos citados se encontram no final deste trabalho. 
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método de análise do imaginário, apresentado pelos estudos do imaginário, 

com o intuito de interpretar os fenômenos ali contidos, que justificariam o fato 

de uma imagem dentre tantas outras ser escolhida, evidenciada nas 

reportagens e replicada nas mídias por diversos dias.  

Os capítulos foram divididos em quatro etapas. O primeiro aponta o fato 

de a imaginação do ser humano estar ligada a um imaginário coletivo e que os 

símbolos advindos deste imaginário reverberam através das imagens. Os 

símbolos arquetípicos derivados desse imaginário coletivo são decifrados 

quando a observação da imagem acontece de forma lenta, resultante de uma 

análise mais aprofundada, pois apenas dessa maneira é possível compreender 

a dimensão dos símbolos que estão contidos em determinadas imagens. 

A partir dessa discussão inicial, foi possível elencar os padrões 

subjacentes arquetípicos que foram abordados nos capítulos seguintes, 

aprofundando o olhar sobre as características que mais se repetiam nas 

fotografias de Brumadinho. Dessa maneira, no capítulo 2, a discussão se dá 

acerca dos símbolos arquétipos advindos do estudo sobre o barro. Dessa 

forma, é possível evidenciar a proximidade que há entre esses mitos e o 

acidente da barragem. 

O capítulo 3 analisa outro elemento predominante nas fotografias – o 

vermelho. Cor arquetípica que está presente em grande parte das fotografias, 

seja na cor do rejeito, no uniforme dos bombeiros ou até mesmo nos corpos 

fotografados. O vermelho carrega consigo diversos símbolos, que estão 

presentes também na contemporaneidade. 

Por fim, a discussão avança para o entendimento da maneira como o 

corpo é representando nas fotografias. O corpo é centralizador no capítulo 4, 

pois se compreendeu, no decorrer da pesquisa, que é no corpo que começa e 

termina toda e qualquer comunicação e, de certa forma, ele acaba 

concentrando os demais símbolos. 
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O referencial teórico contemplou diversos autores, essencialmente Harry 

Pross, Gilbert Durand, Carl Gustav Jung, Erich Neumann, Malena Segura 

Contrera, Norval Baitello Junior e Mauricio Ribeiro da Silva, pois seus textos 

foram imprescindíveis e contribuíram grandiosamente na concepção desta 

dissertação, através de seus estudos aprofundados sobre a definição e o 

entendimento sobre corpo, mitos e arquétipos, imagem e imaginário. 
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1  PADRÕES SUBJACENTES – ARQUETÍPICOS 
 

Neste primeiro capítulo iremos tratar da questão da imagem e sua ação 

no imaginário, com vista a entender que, além da imaginação que desperta ao 

propiciar relações ou lembranças, pode conter inúmeros símbolos presentes 

em suas camadas mais profundas. Este primeiro capítulo é substancial para 

compreendermos o núcleo que envolve o corpus e o fenômeno aqui estudado. 

Perceber quais registros fotográficos da cobertura jornalística do acidente em 

Brumadinho mais se repetem ao longo dos dias, quais as características que 

possuem e identificar os símbolos emergentes que foram passíveis de estudo 

nos próximos capítulos. 

Para entender a abordagem do estudo aqui apresentado, faz-se 

necessário conhecer as teorias que serviram como referência e guiaram o 

entendimento no decorrer de toda a pesquisa. Da mesma forma, apresentar 

qual o viés teórico acerca da imagem e do seu valor simbólico, a compreensão 

do imaginário de acordo com a perspectiva aqui apresentada, bem como o 

inconsciente coletivo. 

No decorrer de sua existência, o ser humano vivencia uma infinidade de 

experiências e acontecimentos que podem ficar registrados em sua memória. A 

somatória de cada memória integra o que aqui compreendemos como 

conteúdos simbólicos do trajeto formativo do sujeito, os inúmeros conteúdos 

que ajudam a compor a sua psique pessoal. No entanto, segundo Gilbert 

Durand (1996), estamos imersos em um reservatório que agrega um conjunto 

de narrativas e valores pertencentes a uma cultura, não sendo o trajeto do 

sujeito apenas de caráter pessoal, pois esse sujeito também está mergulhado 

nessa herança cultural da humanidade que constitui o imaginário. 

O imaginário é o reservatório concreto da representação humana em 
geral, onde se vem inscrever o trajecto reversível que, do social ao 
biológico, e vice-versa, informa a consciência global, a consciência 
humana. Também o imaginário nos surgiu como o terreno privilegiado 
onde pode acostar a antropologia, uma vez que o utensílio 
metodológico é precisa e claramente fornecido pela reflexologia. 
(DURAND, 1996, p. 65). 
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O imaginário, para Gilbert Durand (2001), é abastecido por imagens já 

vistas, sendo indissociável dos mitos. 

Um mito ajuda a ordenar as experiências maiores da vida, como 
lealdade, sexualidade, morte. O mito é uma história contada numa 
linguagem específica que os seres humanos inventaram para si 
mesmos. Ao contar um mito, uma parte do organismo pode falar com 
a outra e os indivíduos podem partilhar as suas experiências internas 
com as pessoas à sua volta. O mito é uma maneira de perceber os 
mundos interior e exterior. O corpo organiza a sensação que emerge 
do metabolismo tissular e isso é o que chamamos de consciência. 
Esse processo somático é a matriz para as histórias e imagens do 
mito. (KELEMAN, 1999, p. 27). 

Durand (2011) nos conta que o imaginário se trata de um organismo 

dinâmico, responsável pela formação das manifestações humanas, um espaço 

“entre saberes”. O autor faz, ainda, uma relação metafórica do imaginário com 

um museu, um museu vivo, constantemente dinâmico e em movimento, que 

abarca todas as imagens produzidas e criadas pela humanidade em diferentes 

lugares e momentos da sua existência. 

[...] todo o imaginário humano articula-se por meio de estruturas 
plurais e irredutíveis, limitadas a três classes que gravitam ao redor 
dos processos matriciais do ‘separar’ (heroico), ‘incluir’ (místico) e 
‘dramatizar’ (disseminador), ou pela distribuição das imagens de uma 
narrativa ao longo do tempo. (DURAND, 2011, p. 40). 

Tudo que foi vivido e que, de alguma maneira, repercutiu e repercute no 

ser humano cotidianamente está ligado ao inconsciente ao longo do seu 

processo formativo. De acordo Gilbert Durand, “o imaginário seria o campo 

geral da representação humana; o conjunto das imagens e das relações de 

imagens que constitui o capital pensado do Homo Sapiens” (1997, p. 16) e que 

conecta o homem ao mundo, aos demais seres e a si mesmo dentro desse 

ciclo dinâmico de criação e recriação – que através da imaginação, escapa de 

posicionamentos concretos ou lineares, possuindo um sentido próprio de 

representação, reflexão e consciência. 

A consciência dispõe de duas maneiras para representar o mundo. 
Uma directa, na qual a própria coisa parece estar sempre no espírito, 
como na percepção ou na simples sensação. A outra indirecta 
quando, por esta ou por aquela razão, a coisa não pode apresentar-
se ‘em carne e osso’ à sensibilidade, como por exemplo na 
recordação da nossa infância, na imaginação das paisagens do 
planeta Marte, na compreensão da dança dos electrões em torno do 
núcleo atómico ou na representação de um além da morte. Em todos 
estes casos de consciência indirecta, o objeto ausente é re-
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presentado na consciência por uma imagem, no sentido muito lato do 
termo. (DURAND, 1995, p. 7). 

A imaginação de cada ser humano está vinculada a um imaginário 

coletivo, segundo Carl Gustav Jung (2000). Para ele, o inconsciente coletivo é 

a “camada mais profunda da psique”, universal. É constituído pelos registros 

que foram herdados, e é nele que residem traços e imagens comuns a todos os 

seres humanos. Jung (1986) faz a distinção entre o inconsciente pessoal, que é 

representado pelas emoções e pelos conteúdos que não tiveram acesso à 

consciência e que foram desenvolvidos durante a vida de um indivíduo,  e o 

inconsciente coletivo, que compreende toda a vida psíquica dos antepassados 

desde seus primórdios, é o pressuposto e a matriz de todos os fatos psíquicos, 

sendo dessa forma compartilhado por toda a humanidade. 

O inconsciente coletivo é o lugar dos padrões latentes, chamados de 

arquétipos, que cada indivíduo herda de seus ancestrais, formados por 

imagens arquetípicas. Os arquétipos presentes no inconsciente coletivo são 

universais e podem ser reconhecidos pela análise antropológica e simbólica 

das religiões e dos mitos.   

O inconsciente contém não só os componentes de ordem pessoal, 
mas também impessoal, coletiva, sob a forma de categorias herdadas 
ou arquétipos. Já propus antes a hipótese de que o inconsciente, em 
seus níveis mais profundos, possui conteúdos coletivos em estado 
relativamente ativo; por isso o designei inconsciente coletivo. (JUNG, 
1987, p. 13). 

Gilbert Durand (1998) compreende, ainda, o imaginário tal qual uma 

bacia fluvial. Para o teórico, o imaginário é um motor repositório, uma espécie 

de “bacia semântica”, que comporta de maneira dinâmica todos os conceitos e 

significados dados pelo ser humano, um lugar onde as imagens podem se 

multiplicar, construindo novos significados. A bacia refere-se ao segmento do 

espaço em que as águas escoam em direção a um determinado curso, 

indicando a trajetória dessas águas, bacia sempre alimentada pelas imagens, 

um eterno movimento entre fluxos e correntezas. 

É na busca da compreensão acerca da trajetória das águas e seus 

sentidos que os estudos do imaginário se atêm às imagens; Durand (1994) 

indica a existência de diversos níveis de sentido da imagem, desde o mais 
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evidente até o mais profundo, advindo de um trajeto chamado “antropológico”. 

O ‘trajeto antropológico’ é a afirmação, para que um simbolismo 
possa emergir, que ele deve indissoluvelmente participar – numa 
espécie de ‘vai e vem contínuo’ – às raízes inatas na representação 
do sapiens, e, no outro ‘extremo’, às intimações variadas do meio 
cósmico e social. A lei do ‘trajeto antropológico’, tipo de uma lei 
sistémica, mostra bem a complementaridade na formação do 
imaginário, entre o estatuto das aptidões inatas do sapiens, a 
repartição dos arquétipos verbais e grandes estruturas ‘dominantes’ e 
seus complementos pedagógicos exigidos pela neotenia humana. 
(DURAND, 1994, p. 59).  

Com base nessa teoria, esse trajeto vai além da simples relação entre o 

objeto e seu significado, pois é nele que a imagem ganha forma, uma troca 

entre o indivíduo e seu meio, entre a necessidade de produzir sentido aos 

fenômenos percebidos provenientes do meio material. De acordo com Gilbert 

Durand (2000), é desse trajeto que se forma o que podemos chamar de 

imagem simbólica, na qual o símbolo está atrelado ao não sensível, aquilo que 

não podendo ser apreendido diretamente pelo pensamento necessita de uma 

imagem que o faça presente.  

Desde os tempos mais remotos a imagem vem desempenhando um 

papel importante na vida do indivíduo e da sociedade como um todo. A 

imagem, em sua abordagem simbólica, é dotada de energia que nos afeta e 

nos desperta a imaginação.  

[...] a imagem simbólica é portadora de energia, em contato com ela, 
somos afetados por algo, mesmo que não o saibamos 
conscientemente. Não deciframos, lemos ou interpretamos estrito 
senso a imagem simbólica, ela nos acontece. E quando nos 
acontece, ficamos a imaginar coisas, nos perdemos por entre 
brumas, alma adentro. (CONTRERA, 2015, p. 10). 

É como se suas vivências e histórias estivessem vivas em vórtices que 

se encontram pairando no inconsciente coletivo de geração em geração, 

disponíveis para serem revisitadas a qualquer momento. 

É sabido e certo que, quando tratamos da temática imagem, 

esbarraremos em diferentes conceitos. Para compreendermos a imagem 

abordada pelos Estudos do Imaginário, é preciso diferenciá-la da imagem 

técnica. 
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A imagem técnica é manifestação daquilo que não se pode representar 

diretamente à consciência e, por isso, se reapresenta através do conceito 

convencionado, do ícone visual, quando da ausência do referente (DURAND, 

1995). As imagens técnicas substituem eventos por cenas enquadradas e, por 

meio desse processo construído pelo homem por intermédio da máquina, 

incorporam um caráter mágico ao transferirem o mundo para superfícies. Não 

decifrar os seus significados corresponde a ter uma visão mágica do mundo, 

que, a partir de então, se transforma em um conjunto de cenas. Assim, o 

homem perde a capacidade de imaginação, isto é, a capacidade de fazer e 

decifrar imagens (FLUSSER, 1985), transferindo esse poder para as máquinas. 

Na perspectiva aqui apresentada, a imagem é, antes de tudo, simbólica, 

como vimos anteriormente e conforme o panorama de diversos autores 

apresentados por Ana Tais Barros no trecho a seguir: 

Para Jung (1991), a imagem simbólica faz a ligação com o arquétipo; 
em Eliade (2002), a imagem é instantaneamente carregada de 
sentido simbólico, diferente do discurso, pois este último deve passar 
pelo canal da linguagem e das representações conceituais. No 
sistema eliadiano, ‘a imagem simbólica é ativa, dotada de um poder 
imediato de transformação daquele que a vê’, explica Thomas 
(1998c, p. 123). Durand (2000) também sublinha a motivação da 
imagem simbólica ao ponto de ela ser uma emanação de sentido, 
prontamente disponível. (BARROS, 2014, p. 64). 

Para Kamper (2001, p. 12), “a coisa mais difícil é, sem dúvida, uma 

existência sem imagens”. O autor discorre sobre a capacidade do homem de 

criar imagens e que a existência das imagens no mundo está necessariamente 

vinculada à própria experiência do ser humano. E é em busca do que elas 

revelam que nos debruçaremos sobre as imagens contidas nas fotografias do 

acidente de Brumadinho. 

Na análise dos registros fotográficos do acidente de Brumadinho, que é 

o centralizador da nossa discussão, buscou-se resgatar a capacidade de 

imaginação como forma de decifrar imagens, com o intuito de fazer emergir o 

seu caráter simbólico, pois, de acordo com Durand: 

É por ela [pela imaginação] que passa a doação do sentido e que 
funciona o processo de simbolização, é por ela que o pensamento do 
homem se desaliena dos objectos que a divertem, como os sonhos e 
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os delírios que a pervertem e a engolem nos desejos tomados por 
realidade. (DURAND, 1984, p. 37). 

As imagens veiculadas na mídia nos dias atuais, em sua grande 

maioria, são para rápida observação, sem que haja um tempo adequado de 

reflexão. Uma das características da imagem técnica é a velocidade com 

que se dá a sua criação e veiculação, bem como a forma pela qual ela se 

propaga, de maneira descartável, não favorecendo a elaboração das 

imagens pela falta de tempo depositado nelas. Segundo Baitello e Contrera 

(2006), na contemporaneidade, inventa-se a imagem sem ter sequer a 

mínima referência a nenhum fenômeno percebido e, como postulado por 

Jean Baudrillard (1981) acerca do simulacro – o que importa é apenas o 

processo de “amostragem”, de explicitação, do consumo e do autoconsumo. 

Ainda segundo Contrera e Baitello: 

[...] quando a consciência está subalimentada pelas imagens 
endógenas, ou seja, quando não há vida simbólica interior, vida 
reflexiva, o sistema cognitivo pessoal acaba se colocando mais no 
papel de mero consumidor das imagens exógenas oferecidas pelo 
mercado do que como receptor e transformador dessas imagens, 
extraindo delas apenas os seus significados funcionais, e não os 
demais significados mais complexos que elas poderiam evocar. 
(CONTRERA; BAITELLO, 2006, p. 123). 

No caso das fotografias de Brumadinho não é diferente. As imagens aqui 

analisadas foram retiradas de um levantamento realizado tanto em jornais 

impressos – Folha de S.Paulo, Estadão e Estado de Minas – quanto em 

veículos eletrônicos: G1 – portal de notícias da Globo, Portal R7, e versões on-

line também dos jornais Folha de S.Paulo – disponível no site UOL –, Estadão 

e Estado de Minas. 

Inicialmente, ao analisar as fotografias utilizadas na cobertura 

jornalística do acidente, nota-se que essa velocidade na veiculação e no 

consumo também existe, tanto no meio impresso, que diariamente 

estamparam em suas capas imagens da tragédia, quanto nas publicações 

on-line, nas quais uma quantidade enorme de fotografias geradas e 

publicadas quase simultaneamente ao ocorrido preencheram os canais de 

notícias. Uma enxurrada de imagens semelhantes foram agrupadas em um 

recurso conhecido como slider, no qual já não se tinha apenas uma única 
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imagem como capa da notícia on-line, mas sim eram quarenta, sessenta 

em cada slider. 

Além dos veículos citados, também foram analisadas as imagens 

resultantes do levantamento realizado por intermédio da ferramenta de busca 

por imagem do Google, durante o período de 25 a 31 de janeiro de 2019, 

utilizando um conjunto de três palavras-chave. Foram analisadas as cinquenta 

primeiras imagens resultantes de cada pesquisa por palavras-chave. A primeira 

pesquisa se deu através da palavra-chave “Corpos Brumadinho”; a segunda, 

“Corpos Barragem de Brumadinho”; e a terceira, da palavra-chave “Vítimas 

Barragem de Brumadinho”, resultando nos conjuntos apresentados a seguir 

(Figuras 1, 2 e 3). 



 23 

Figura 1 – Resultado da busca utilizando a palavra-chave: Corpos Brumadinho 

 

Fonte: Resultado pesquisa Google Imagens, 2019. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?as_st=y&tbm=isch&hl=pt-
BR&as_q=Corpos+Brumadinho&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sitesearch=&safe=images
&tbs=ic:specific,isc:red. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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Figura 2 – Resultado da busca utilizando a palavra-chave: Corpos Barragem de Brumadinho 

 
Fonte: Resultado pesquisa Google Imagens, 2019. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?as_st=y&tbm=isch&hl=pt-
BR&as_q=Corpos+Barragem+de+Brumadinho&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sitesearch
=&safe=images&tbs=ic:specific,isc:red. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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Figura 3 – Resultado da busca utilizando a palavra-chave: Vítimas Barragem de Brumadinho  

 
Fonte: Resultado pesquisa Google Imagens, 2019. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?as_st=y&tbm=isch&hl=pt-
BR&as_q=V%C3%ADtimas+Barragem+de+Brumadinho&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_s
itesearch=&safe=images&tbs=ic:specific,isc:red. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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Quando observadas conforme a velocidade com que foram 

disponibilizadas nos canais digitais, é possível identificar que a maior parte 

das imagens mostram aspectos visuais semelhantes, mas pela velocidade 

em que foram propagadas, damos conta apenas das características 

básicas descritivas, como formas, cores e texturas, bem como as 

carregadas de adjetivos observados no semblante e nas ações das 

pessoas fotografadas. Dessa forma, observar as imagens conforme a 

velocidade em que elas são disponibilizadas fazem com que seu caráter 

simbólico, por vezes, não seja notado. 

Durand (1996) discorre sobre símbolos que habitam nosso imaginário, 

trazendo uma definição pela perspectiva de autores como Creuzer, Jung e 

Lalande, e apresenta três características que delimitam a compreensão 

acerca do símbolo. 

Em primeiro lugar, o aspecto concreto (sensível, imagético, figurado, 
etc.) do significante, em seguida a sua característica ótima: é o 
melhor para evocar (fazer conhecer, sugerir, epifanizar, etc.) o 
significado, e, por último, ‘o fato de que este é impossível de 
aprender’ (ver, imaginar, compreender, etc.) direta ou indiretamente. 
Dito de outro modo, o símbolo é um sistema de conhecimento indireto 
em que o significado e o significante mais ou menos anulam a 
‘ruptura’, um pouco à maneira de Jacques Derrida que se insurge 
contra a ruptura saussuriana. O símbolo é um caso limite do 
conhecimento indireto onde, paradoxalmente, este último tende a 
tornar-se direto – mas num plano diferente do sinal biológico ou do 
discurso lógico; o seu imediatismo visa o plano da gnosis como num 
movimento assintótico. (DURAND, 1996, p. 73). 

Para Jung, o símbolo liga conteúdos habitualmente separados:  "O 

sentido do símbolo não é o de um sinal que oculta algo geralmente conhecido, 

mas é a tentativa de elucidar mediante a analogia alguma coisa ainda 

totalmente desconhecida e em processo" (JUNG, 2007, p. 145).  

Ao despregar-se da forma contemporânea de ver e pensar as imagens, 

ou seja, de maneira endógena, e trazer o “tempo lento” para ser a ferramenta 

fundamental na análise das imagens, é possível desvelar ou identificar o 

arcaico presente nas imagens das fotografias, levando em conta o seu valor 

semântico e extraindo suas características simbólicas, pois “sua sintaxe não se 

separa de seu conteúdo, de sua mensagem” (DURAND, 1997, p. 394), é 

possível equacionar aspectos ancestrais e da realidade que irrompem do 
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inconsciente coletivo. Dessa forma, ao observar novamente as fotografias de 

Brumadinho com o devido tempo, podemos destacá-las de forma a identificar 

esses símbolos separadamente. 

Há símbolos que estão em nosso meio através do inconsciente coletivo, 

como vimos anteriormente. Símbolos constituídos pelos registros que foram 

herdados, e é neles que residem traços comuns a todos os seres humanos. 

Para entender esses símbolos, foi empregado um método a partir da 

abordagem sistêmica e da complexidade, defendido por Edgar Morin, como o 

princípio hologramático. O princípio hologramático considera que “não apenas 

a parte está no todo, mas o todo está na parte” (MORIN, 2011, p. 74). 

Trata-se, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do 
diverso, o diverso dentro da unidade; de reconhecer, por exemplo, a 
unidade humana em meio às diversidades individuais e culturais, as 
diversidades individuais e culturais em meio à unidade humana. 
(MORIN, 2010, p. 25). 

Cada parte constitui o todo, assim como o todo também está presente 

em cada uma das partes, ambos estão correlacionados, de forma 

abrangente, porém se atendo às especificidades. Dessa forma, podemos 

considerar que cada indivíduo e suas experiências são partes importantes 

na estruturação da história. 

O método de amplificação, apresentando por Jung (2011), também pode 

ser considerado, pois sua proposta é interpretar os fenômenos com base na 

experiência pessoal, partindo em direção a uma perspectiva mítica maior, que 

inclui o arquétipo e retorna ao presente, pois, de acordo com o autor, essas 

perspectivas são derivadas das experiências ancestrais armazenadas no 

inconsciente coletivo. 

Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se 
de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem encher. Ele 
existe em si apenas potencialmente e quando toma forma em alguma 
matéria, já não é mais o que era antes. Persiste através dos milênios 
e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os 
elementos inabaláveis do inconsciente, mas também mudam 
constantemente de forma. (JUNG, 2000, p. 179). 
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O método da amplificação surge na obra de Jung (2011) como um 

método de abordagem dos significados oníricos, apresentado em suas 

reflexões e interpretações no âmbito da prática clínica, que também denominou 

de método hermenêutico. De acordo com o autor: “Os valores das imagens ou 

símbolos do inconsciente coletivo só aparecem quando submetidos a um 

tratamento sintético” (2011, p. 73), ou seja, como a análise desse conteúdo 

decompõe o material simbólico da fantasia em dados que as compõem, esse 

processo sintético faz uma integração numa expressão conjunta e coerente. 

Para o autor, numa vivência não experimentamos apenas o objeto, mas a nós 

mesmos, em primeiro lugar; e isso só é possível quando tomamos consciência 

da nossa experiência. 

Nesse sentido, o método de amplificação se alinha perfeitamente ao 

método de análise do imaginário proposto por Edgard Morin, como visto 

anteriormente, pois ambos abordam a teoria de que pela parte é possível se 

chegar a um complexo maior. No caso das imagens de Brumadinho, é 

através das fotografias utilizadas na cobertura jornalística do acidente que é 

possível chegar aos mitos, pois, pelo princípio hologramático, a imagem nos 

remete ao arquétipo. 

Utilizar-se desse método foi a maneira mais adequada para se obter um 

olhar mais atento às imagens do acidente, de forma mais lenta e profunda, 

afinal, de acordo com Durand (1996), as imagens não dizem respeito apenas à 

história cronológica, mas também à dos símbolos que dela advêm. 

A dinâmica do símbolo que constitui o mito e consagra a mitologia 
como ‘mãe’ da história e dos destinos esclarece a posteriori a 
genética e a mecânica do símbolo. Porque ela substitui o elemento 
simbólico, o gesto ritual ou o mitema nesta meta-história, in illo 
tempore, que lhe confere o seu sentido optimo. Não é à história, ao 
momento cronológico de tal ou tal acontecimento material, ao que o 
símbolo se refere, mas sim a um advento constitutivo das suas 
significações. (DURAND, 1996, p. 88-89). 

Dessa maneira, foi possível reconhecer símbolos impregnados de 

sentidos arcaicos e mitológicos que agiam nas imagens fotográficas de 

Brumadinho e seus principais conteúdos simbólicos. Esses símbolos serão 

discutidos nos próximos capítulos.  
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2  BARRO, O MITO DE PROMETEU 
 

A partir deste capítulo, iremos nos ater mais cuidadosamente às 

imagens simbólicas que os registros fotográficos do acidente de Brumadinho 

carregam, tentando evocar as ressonâncias arquetípicas simbólicas que 

possam estar ali presentes. 

Como o título desde capítulo já descreve, o barro foi um dos símbolos 

identificados na pesquisa, símbolo este que resultou em um estudo 

aprofundado sobre suas ligações com os aspectos culturais e religiosos em 

diferentes épocas da existência humana, bem como os mitos que envolvem a 

criação do homem. 

Nas imagens do acidente de Brumadinho, o barro é um símbolo 

recorrente, ilustra a devastação que assolou aquele local, encobrindo 

construções, a natureza, animais e pessoas que trabalhavam e moravam na 

região do Córrego do Feijão, como podemos ver nas fotografias a seguir. 

Figura 4 – Imagens enfatizam o barro 

 
Fonte: Portal de notícias G1, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/02/02/a-tragedia-da-barragem-de-brumadinho-em-fotos.ghtml. Acesso em: 
2 fev. 2019. 
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Figura 5 – Imagens enfatizam o barro 

 
Fonte: Portal de notícias G1. 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/02/02/a-tragedia-da-barragem-de-brumadinho-em-fotos.ghtml. Acesso em: 
2 fev. 2019. 

 
Já nos primeiros registros fotográficos foi possível perceber que as 

pessoas fotografadas encontravam-se enlameadas, tanto pelo fato de estarem 

saindo do barro, sendo resgatadas, ou entrando nele para resgatar, no caso 

dos bombeiros e voluntários. Dessa forma, ao olharmos para essas 

informações contidas nas fotografias podemos identificar as imagens 

simbólicas ali presentes, inicialmente pela relação entre a imersão e o 

ressurgimento na superfície, a vida e a morte, a criação e o retorno ao criador. 

Essas ligações estão presentes na trajetória do ser humano bem antes 

de Cristo. Um exemplo disso são as narrativas acerca da civilização grega, que 

acreditava que o mundo era regido pelo simbolismo dos deuses, os quais, de 

alguma maneira, o governava. Os principais registros sobre aquele período, 

eram os contos mitológicos de Ilíada, Odisseia e Apoleio e as manifestações do 

pensamento mítico grego através de Hesíodo e Homero. Nessas obras são 

apresentadas a descrição do universo e do mundo através dos mitos da 
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criação e das narrativas dos deuses. A respeito da mitologia grega, Junito 

Brandão relata que a essência desses mitos chega até nós, quebrando a 

barreira do tempo, por meio da história. 

O mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é 
efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós 
através de várias gerações. E, na medida em que pretende explicar o 
mundo e o homem, isto é, a complexidade do real, o mito não pode 
ser lógico: ao revés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma janela a 
todos os ventos; presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito 
é, pois, decifrar-se. (BRANDÃO, 1986, p. 36). 

Hesíodo e Homero apresentam em seu conto que, no início, havia 

apenas o caos, uma forma de energia e massa na qual estavam as sementes 

de todas as coisas para o universo. Do caos grego, dotado de grande energia 

prolífica, saíram Geia, Tártaro e Eros. Geia, na mitologia grega está associada 

a terra, o ser feminino que gera todos os seres, a mãe fértil, é vista como a 

primordial das deusas.  

GEIA, em grego (Gaia), cuja etimologia é muito discutida, é a Terra, 
concebida como elemento primordial e deusa cósmica, 
diferenciando-se assim, teoricamente, de Deméter, a terra cultivada. 
Geia se opõe, simbolicamente, como princípio passivo ao princípio 
ativo; como aspecto feminino ao masculino da manifestação; como 
obscuridade à luz; como Yin ao Yang; como anima ao animus; como 
densidade, fixação e condensação à natureza sutil e volátil, isto é, à 
dissolução. [...] Dela nascem todos os seres, porque Geia é mulher 
e mãe. [...] Ela é a virgem penetrada pela charrua e pelo arado, 
fecundada pela chuva ou pelo sangue, que são o spérma, a 
semente do Céu. Como matriz, concebe todos os seres, as fontes, 
os minerais e os vegetais. Geia simboliza a função materna: é a 
Tellus Maier, a Mãe-Terra. Concede e retoma a vida. Prostrando-se 
ao solo, exclama Jó 1,21: Nu saí do ventre de minha mãe; nu para 
lá retornarei. Reuertere ad locum tuum, volta a teu lugar, é um 
lembrete que alguns cemitérios gostam de estampar. ‘Rasteja para 
a terra, tua mãe’ (Rig Veda, X, 18,10), diz o poeta védico ao morto. 
Assimilada à mãe, a Terra é símbolo de fecundidade e de 
regeneração. (BRANDÃO, 1986, p. 185). 

Brandão (1986) afirma que Geia criou sozinha o deus Urano e modelou 

a terra. Com ele gerou doze filhos, seis homens e seis mulheres, conhecidos 

como os poderosos titãs, e cada um deles tem uma ligação direta com alguma 

potência advinda da natureza. 

Essa teoria de que Geia traz consigo a narrativa da deusa que 

personificava a Mãe Terra na antiga mitologia grega se faz presente ainda nas 

crenças contemporâneas, que se manifestam ativamente no planeta através da 
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presença de seres vivos, englobando toda a natureza e forma de vida. De 

acordo com Neumann (1974), tratando de maneira arquetípica, não podemos 

direcionar o arquétipo da “Grande Mãe” a apenas a existência e uma imagem 

concreta, com forma e tempo definidos. 

Quando a psicologia analítica se refere à imagem primordial ou ao 
arquétipo da ‘Grande Mãe’, não se refere à existência de uma 
imagem concreta existindo com tempo e espaço, mas a uma imagem 
interior em operação na psique humana. A expressão simbólica 
desse fenômeno psíquico são as figuras e as imagens de Grande 
Deusa, reproduzidas nas criações artísticas e nos mitos da 
humanidade. (NEUMANN, 1974, p. 19). 

Essa mitologia envolve inúmeras passagens e inúmeros acontecimentos 

que englobam vários fatores que ilustram a fertilidade de Geia e sua 

associação com a terra. Quando aproximamos esse mito ao ocorrido em 

Brumadinho e seus registros fotográficos, as histórias se combinam. Primeiro, 

devido ao fato de a terra estar tomando de volta o seu espaço, de forma a 

afirmar o seu poder e sua grandiosidade em relação aos mortais, bem como o 

recolhimento dos seus filhos – os filhos da terra por meio do barro em que 

foram soterrados. Quando tratamos esse recolhimento dos filhos, fazemos uma 

associação direta da terra com o útero. É comum nessa mitologia encontrar 

episódios que evidenciam Geia como um grande útero, não apenas pelo fato 

de ter criado o mundo, mas também por, em um episódio, ter tido seus filhos 

devolvidos ao seu ventre por Urano, resultando em uma grande guerra no 

universo, pois Urano temia os poderes que seus filhos possuíam. 

É possível notar a presença desse arquétipo, assim como observar seus 

efeitos ao longo de toda a história da humanidade. Neumann (1974) discorre 

sobre as características das esculturas femininas na Pré-História, que traziam a 

representação da Grande Mãe. As esculturas que ilustravam o corpo feminino 

traziam características associadas às mulheres, vistas como boas reprodutoras 

devido a sua resistência ao parto, por possuírem seios avantajados e quadris 

largos. As esculturas feitas a partir da forma dessas mulheres simbolizavam a 

Grande Mãe, que, de acordo com Neumann (1974, p. 92), “enquanto mãe e 

terra-mulher, é o ‘trono em si’ e caracteristicamente o ‘útero’ (a maternidade)” e 

eram utilizadas em rituais de fertilidade não só para mulheres, mas também 

naqueles que envolviam os homens com o propósito de reprodução.  
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As figuras disformes da Grande Mãe são representantes da deusa da 
fertilidade quando grávida, a qual foi considerada em todo o mundo 
como Senhora que rege a gravidez e o parto e que, como objeto de 
culto tanto das mulheres como dos homens, representa o símbolo 
arquetípico da fertilidade e do caráter elementar acolhedor, protetor e 
nutridor. (NEUMANN, 1974, p. 90).  

 
Figura 6 – Figura em Argila; Romênia, Pré-História 

 
Fonte: NEUMANN, E. A Grande Mãe: um estudo fenomenológico da constituição feminina do     
           Inconsciente. São Paulo: Cultrix, 1974, p. 95. 
 

Figura 7 – Escultura Rupestre - Vênus de Willendorf. Willendorf - Áustria, 24000 e 22000 a.C. 

 

Fonte: Naturhistorisches Museum Wien, 2020. Disponível em: https://www.nhm-
wien.ac.at/forschung/praehistorie/forschungen/venus-forschung. Acesso em: 16 dez. 2020. 
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Desde a sua criação até a sua evolução, é sabido nos dias de hoje que a 

vida humana é gerada através do útero. Neumann sugere uma relação entre o 

útero e o vaso, em que em ambos não há apenas a função de conter. “Tudo o 

que é grande e envolvente e que contém, circunda, envolve, protege, preserva 

e nutre qualquer coisa pequena pertence ao reino maternal primordial” 

(NEUMANN,1974, p. 31), funções estas que são estendidas às mães. 

[...] as funções básicas do Feminino – a quem cabe nutrir, dar calor, 
proteger, amparar, sem mencionar as funções do dar vida e do parir 
[...] O Feminino parece ter essa ‘grandeza’ porque aquilo que é 
contido, protegido e nutrido, que recebe calor e amparo, é sempre o 
pequenino, o desamparado e o dependente, completamente à mercê 
do Grande Feminino. (NEUMANN, 1974, p. 49). 

Continuando essa relação da terra com o feminino, ainda na Pré-

História é possível destacar outros episódios que evidenciam esses símbolos, 

tanto  o encontro de “figuras vulvares e fálicas realistas” (LEROI-GOURHAN, 

1964, p. 92), presentes nos desenhos nas paredes das cavernas em 

determinada época, quanto os objetos descritos como utilitários por Gourhan, 

como as azagaias, que eram decoradas esquematicamente. Dentre outros 

objetos, é possível confirmar a assimilação da azagaias a um símbolo viril, 

assim como a representação do sangue nos desenhos dos animais, que 

aparentemente representava a ferida, já “que na arte parietal a ferida é muito 

provavelmente um símbolo feminino”. 

Figura 8 – Figuras vulvares na arte parietal 

 

Fonte: LEROI-GOURHAN, André. As religiões da Pré-História. Lisboa: Edições 70,  1964, p. 91. 
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Quando associado barro e o feminino às cavernas e grutas, Leroi-

Gourhan (1964 p. 133) informa que “a própria valorização da gruta como 

símbolo feminino ressalta muito claramente através de numerosos casos em 

que as formas naturais foram sublinhadas (nichos pintados de vermelho) ou 

completadas por signos”. Assim como os pingentes, objetos citados como 

femininos: 

Os pingentes correspondem a duas grandes categorias, ambas 
munidas de um orifício para suspensão numa das extremidades. 
Uns são ovais, em pedra ou material ósseo, contornados por um 
rebordo de incisões ou de dentes, com um centro decorado 
geometricamente ou tendo, como em Isturitz, signos em pata de 
ganso, que tanto podem representar feridas como vulvas. (LEROI-
GOURHAN, 1964 p. 121). 

Presente nas narrativas e mitos desde os primórdios, o barro também 

se faz característico quando tratamos da vida e da morte. Se retornarmos à 

mitologia grega, iremos nos deparar com o mito relativo à criação do homem, 

em que o Titã Prometeu, considerado um benfeitor da humanidade, certo dia 

recebeu a importante tarefa de criar os animais e os homens que dariam 

início à vida mortal na Terra. Utilizou recursos variados, inicialmente para a 

criação dos animais, atribuindo a eles diversos dons e habilidades, como 

coragem, força e agilidade e características físicas que os beneficiariam, 

como garras, asas e carapaças. Quando chegou a hora de criar o homem, os 

recursos para a criação haviam se esgotado, e Prometeu “passa por haver 

criado os homens do limo da terra” (BRANDÃO, 1986, p. 166), concedendo a 

eles o dom de raciocinar e pensar, além de compartilhar os seus mais 

diversos pensamentos, tornando-o, para ele, uma criação perfeita. 

No cristianismo, as narrativas que envolvem a criação do homem 

também são muito conhecidas: assim como na mitologia grega, o homem 

também foi modelado a partir do barro. De acordo com Carlos Mesters (1977, 

p. 84): “A imagem ou comparação do Deus-Oleiro é frequente na Bíblia”, 

especialmente no livro de Gênesis, no qual consta a história da criação de 

todas as coisas, inclusive do homem – “o senhor Deus formou, pois, o homem 

do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se 

tornou um ser vivente” (BÍBLIA, Gênesis 2,7). Mesters (1977 p. 84) aponta, 
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ainda uma passagem escrita pelo profeta Jeremias: “Assim como o barro nas 

mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor”. E, mais 

adiante, apresenta o significado da matéria-prima utilizada para a formação 

do homem: “pó, poeira, barro: a palavra hebraica indica a poeira fina do 

campo, usada pelos oleiros na fabricação de peças mais delicadas” 

(MESTERS, 1977 p. 119), o que reforça a presença da utilização do barro na 

criação do homem. 

Essas narrativas que envolvem a vida e a criação também se 

apresentam no antagonismo, ou seja, na morte. É possível encontrar 

registros, desde a Pré-História, de enterramentos e rituais envolvendo o fim 

da vida, o retorno à Mãe Terra, passando por diferentes narrativas e religiões 

– e esse ato de enterrar os mortos se estende até os dias de hoje. 

O enterramento, eventualmente em deposição, está praticamente 
confirmado para o Paleolítico médio. No Paleolítico superior, a 
sepultura encontra-se assegurada e também o uso do ocre, apesar 
de com menos precisão, conservando o morto o seu adorno pessoal. 
(LEROI-GOURHAN, 1964, p. 68), 

Quando aproximamos essas narrativas à relação de fotografias do 

acidente de Brumadinho, que apresentam o barro como característica de 

maior evidência, fazemos emergir esses símbolos, ilustrando um grande 

sepultamento dos filhos da terra, que são recolhidos em seu útero. A terra 

sangrando por todo mal causado a ela por meio dos minérios e resíduos 

tóxicos, e com dor, sofrimento e sangue ela demonstra sua força, tal qual 

vimos anteriormente, ser uma de suas características de Grande Mãe.  
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Figura 9 – Brumadinho vista aérea 

 
Fonte: DW/Nadia Pontes, 2019. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/dois-anos-
ap%C3%B3s-trag%C3%A9dia-brumadinho-ainda-busca-v%C3%ADtimas/a-56332603. Acesso 
em: 26 jan. 2021. 

 

Brandão (1986) nos conta que em todas as culturas sempre houve 

enterros simbólicos, análogos às imersões batismais, seja com a finalidade de 

fortalecer as energias ou curar, seja como rito de iniciação. 

De toda forma, esse regressus ad uterum, essa descida ao útero da 
terra, tem sempre o mesmo significado religioso: a regeneração pelo 
contato com as energias telúricas; morrer para uma forma de vida, a 
fim de renascer para uma vida nova e fecunda. É por isso que nos 
Mistérios de Elêusis se efetuava uma (katábasis eis ántron), uma 
descida à caverna, onde se dava um novo nascimento. Para vencer o 
gigante Anteu, Héracles teve que segurá-lo no ar e sufocá-lo, já que o 
gigante readquiria todas as suas forças e energias cada vez que 
tocava a Terra, sua mãe. Mater, mãe, tem a mesma raiz que matéria, 
‘madeira’: pois bem, quando se quer atrair a sorte ou afastar o azar, 
bate-se três vezes na matéria, na madeira, isto é, na mater, na mãe, 
detentora das grandes energias e de um mana poderoso. 
(BRANDÃO, 1986, p. 185-186). 

Para complementar a discussão em torno do poder advindo do barro 

em relação à vida e à morte, trazemos Gouvêa (2019, p. 56), que em seu 

trabalho de arte terapia inseriu técnicas utilizando o barro como elemento de 

operações manuais, acreditando ser “uma massa imaginária apta a receber a 
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forma” de sua própria matéria, “o ventre, o seio, o útero, a água”. O autor 

acredita que o barro é o princípio da unidade radical da vida, pois em seus 

experimentos de arte terapia pôde perceber que as “operações manuais 

induziam à imagem do homem feito de barro e retornando ao barro. Eis o 

Objeto Material ideal: o barro. O cosmos do barro, da argila, oferece um 

universo imediato e se vincula às quatro raízes, províncias matrizes de nosso 

universo: o ar, a água, a terra e o fogo” (GOUVÊA, 2019, p. 56). 

Nesse ponto, entendemos que a relação do homem com o barro se dá 

em diversas áreas que englobam a criação, a vida e a morte, o que reforça os 

significados arcaicos presentes nas imagens de Brumadinho, que apresentam 

esse símbolo como o mais evidente, revelando o barro não apenas como 

fonte da vida, mas também o fim dela, selados pela demonstração do poder 

da Mãe Terra que recolheu seus filhos novamente em seu ventre. Dessa 

forma, as imagens contidas nas fotografias provocam uma ligação direta com 

o arcaico, pois seus símbolos estão presentes no inconsciente coletivo e 

atravessam os tempos, perdurando por gerações.  

“A própria Terra que, sozinha, gera todos os seres, alimenta-os e depois 

recebe deles novamente o gérmen fecundo” (BRANDÃO, 1986, p. 185). 
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3  VERMELHO E A SUA PREDOMINÂNCIA NAS IMAGENS 
 

Outro símbolo observado e destacado nas imagens, pelo seu grau de 

aparição e repetição nas fotografias analisadas, é o vermelho. Quando 

tratamos do tema cor, muitas são as abordagens possíveis a serem discutidas, 

pois todas as cores possuem uma história que está ligada ao processo 

evolutivo humano e mesclada intimamente com os aspectos culturais das 

sociedades, narrativas e mitos. Neste capítulo, além de evidenciarmos seus 

significados diretos, advindos da percepção natural e sensorial do ser humano, 

trataremos dos mitos que envolvem a cor desde os primórdios. 

O vermelho merece um aprofundamento maior neste estudo, pois de 

acordo com Pastoreau (2019), historiador e antropólogo, um dos motivos do 

predomínio desta cor em nossa cultura, desde a mais longínqua Antiguidade, 

deve-se ao fato de que, muito cedo, o homem começou a fabricar pigmentos 

vermelhos e a utilizar o fogo. De acordo com ele, nenhuma cor se compara ao 

vermelho, pois a considera uma cor arquetípica, com traços que permanecem 

até hoje presentes no inconsciente coletivo; a primeira a ser dominada e 

reproduzida pela humanidade em pinturas parietais e adornos corporais. “O 

vermelho é a cor por excelência, a cor arquetípica, a primeira de todas as 

cores. [...] O vermelho é o mais fortemente conotado de todos os termos de 

cor” (PASTOUREAU,1993, p. 160). 

O fato de o vermelho ser considerado uma cor arquetípica nos faz 

retomar essa abordagem, vista anteriormente no primeiro capítulo. Podemos 

destacar outra característica acerca dos arquétipos, pois, de acordo com Jung 

(2000), eles fazem parte dos elementos estruturais formadores das imagens 

simbólicas, são conjuntos de “imagens primordiais” originadas de uma 

repetição progressiva de uma mesma vivência durante gerações, originam as 

narrativas e os mitos e estão armazenadas no inconsciente coletivo. 

A repetição progressiva acontece também na relação de fotografias de 

Brumadinho: ao observarmos as fotografias, em sua grande maioria a cor que 

predomina é o vermelho. 
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Figura 10 – Grupo de imagens que enfatizam o vermelho 
 

 
Fonte: Portal de notícias G1, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/02/02/a-tragedia-da-barragem-de-brumadinho-em-fotos.ghtml. Acesso em: 
2 fev. 2019. 
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Cor derivada do barro, tratado no capítulo anterior, que era uma das 

matérias-primas utilizadas na Pré-História para a produção dos pigmentos que 

resultavam em uma coloração ocre. 

Já muito se disse sobre o papel dos colorantes e sobretudo do ocre 
no Paleolítico superior: matéria-prima das pinturas parietais, 
considera-se também que serviu para colorir sepulturas e os corpos 
dos vivos, simbolizando de um modo geral o sangue e, 
consequentemente a vida, particularmente a do morto. (LEROI-
GOURHAN, 1964, p. 72). 

Vinculado ao fogo e ao sangue desde épocas remotas, o vermelho 

desdobra-se num labirinto fecundo e ambivalente. Tudo o que existe é derivado 

da mesma história, “a do fogo e do sangue”, de acordo com Pastoreau (2019), 

o que engloba várias áreas e manifestações diversas, desde os nossos 

ancestrais até os dias atuais, e estão diretamente ligadas aos mitos acerca dos 

símbolos citados anteriormente e outros que veremos a seguir. 

Figura 11 – Reprodução de Bisão ferido. Altamira - Espanha,15000 - 10000 a.C. 

 
Fonte: História das artes, 2020. Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-
professores/arte-rupestre-em-altamira-espanha/. Acesso em: 16 dez. 2020. 

Se pensarmos que os homens pintavam o corpo de vermelho, tingiam 
as peles, coloriam as azagaias e os utensílios correntes, punham 
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ocre em toda parte, poderemos compreender que o solo dos seus 
habitats tenha acabado por se tomar uma cor avermelhada. Em 
Pincevent, no Seine-et-Marne, onde numerosos recintos de tendas 
foram descobertos, a intensidade de coloração com ocre parece estar 
na razão directa da intensidade ou duração da ocupação, o que leva 
a pensar que o ocre desempenhava um papel permanente, quer nas 
técnicas, quer na religião, e provavelmente nas duas ao mesmo 
tempo. (PASTOREAU, 2019, p. 72). 

Os mitos oriundos das sociedades arcaicas, possuem diversas 

naturezas, que envolvem desde as histórias envoltas na criação do homem até 

os rituais do desejo de abundância, de recursos de sobrevivência, fertilidade e 

tantos outros que também se aproximam da Grande Mãe, como visto no 

capítulo anterior. Suas peculiaridades dependiam dos povos que seguiam 

certas crenças; o que havia em comum entre essas crenças era a relação entre 

o homem, o desconhecido e o imaginário. 

A magia e a religião constituem, assim, uma forma de assegurar 
relações de troca, de compromisso, de segurança, de ajuda mútua 
com as forças e os seres mitológicos que não existiriam sem nós, 
mas que nos controlam. Dominado, explorado, por seus deuses e por 
seus gênios, o homo sapiens procura, por sua vez, domesticá-los, 
utilizá-los. Serve-os, alimenta-os, oferece-lhes sacrifícios, canta-lhes 
louvores, dirige-lhes suas orações, para que, por sua vez, eles lhe 
assegurem alimento, sucesso, proteção, vitória, imortalidade. 
(MORIN, 1988a, p. 148). 

Para Jean Chavalier (1986, p. 888), o vermelho é a cor que representa o 

fogo e o sangue, pois “[...] para muitos povos é considerada a primeira das 

cores existentes, e está ligada profundamente ao processo da vida”. Ao 

voltarmos no tempo, há mais de 35 mil anos, na época em que nossos 

ancestrais habitavam a Terra, já eram atribuídos significados básicos e também 

significados simbólicos para essa cor. Inicialmente, no Paleolítico, o vermelho 

se fazia presente no sangue da caça e também no fogo, representava a 

vitalidade e o poder de se conseguir o alimento. O fogo, no período Paleolítico, 

era um símbolo de poder, pois em grande parte deste período o homem não 

detinha o conhecimento da fabricação e do domínio do fogo. Para ele, o fogo 

era um presente dos deuses celestiais, através dos raios enviados à Terra, que 

tocavam o solo produzindo as chamas. Possuí-lo era uma garantia de 

sobrevivência, pois através dele as tribos sentiam uma sensação maior de 

segurança: o fogo afastava os grandes animais, aquecia, iluminava durante a 

noite e era um dos recursos simbólicos presentes nos rituais realizados. O fogo 
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trazia consigo, simultaneamente, as características do calor, da transformação, 

da destruição e também do salvador. 

Ainda na Antiguidade surgiram os primeiros rituais que envolviam o 

vermelho. Apropriaram-se das cavernas, fazendo das áreas mais próximas a 

saída de suas moradias, e as partes mais profundas e escuras se destinavam 

aos locais onde realizavam seus rituais, muitas vezes em agradecimento ao 

alimento, outras apresentando os seus desejos aos deuses, oferecendo a eles 

as oferendas e o sacrifício de animais. “O sacrifício sempre foi definido como 

uma mediação entre o sacrificador e uma ‘divindade’” (GIRARD, 1990, p. 19). 

Rituais com a presença do vermelho ilustrado pelo barro, pelo sangue e 

pelo fogo que iluminava a escuridão da caverna, e que através do seu 

movimento gerava sombras projetadas nas paredes que traduziam as almas 

dos mortos em sacrifício, trazendo a presença do “duplo”, “afinal, os duplos 

perpetuam para além da morte, suas atividades próprias, seu tipo de vida” 

(MORIN, 1997, p. 138). 

Assim como o duplo guarda os traços da morte, é possível resgatar na 

memória os traços da pessoa que morreu. 

A imagem mental é o intermediário entre homem e mundo, estrutura 
essencial da consciência indissociável da presença do mundo no 
homem e do homem no mundo. Entretanto, a imagem não passa dum 
duplo, dum reflexo, de uma determinada forma de um objeto estar 
ausente na sua própria presença e presente na sua própria ausência: 
‘A imagem é uma presença vivida e uma ausência real, uma 
presença-ausência’. (MORIN, 1997, p. 42). 

As cavernas (sobretudo nas culturas primitivas, em que a terra era 

considerada o útero da mãe, os buracos na terra) desempenhavam um papel 

religioso muito importante, sobretudo nas culturas primitivas. De acordo com 

Brandão (1986): “A descida a uma caverna, gruta ou labirinto simboliza a morte 

ritual, do tipo iniciático”. E o autor continua a explicar: 

Nesse e em outros ritos da mesma espécie, passava-se por ‘uma 
série de experiências’ que levavam o indivíduo aos começos do 
mundo e às origens do ser, donde ‘o saber iniciático é o saber das 
origens’. Esta catábase é a materialização do regressus ad uterum, 
isto é, do retorno ao útero materno, donde se emerge de tal maneira 
transformado, que se troca até mesmo de nome. O iniciado torna-se 
outro. (BRANDÃO, 1986, p. 54). 
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Figura 12 – Caverna das mãos. Patagônia – Argentina, 7.300 a.C. 

 

Fonte: Wikimedia Commons, 2005. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SantaCruz-CuevaManos-P2210651b.jpg. Acesso em: 
12 mar. 2020. 

Nos rituais, o fogo exercia a função não só de iluminar as cavernas, 

mas também desempenhava um papel muito importante, porque além de 

possuir o vermelho em sua composição, era compreendido como uma ligação 

entre a regeneração e a purificação, assim como destruição, como afirma 

Brandão a seguir. 

A esse fogo espiritualizante se prendem os ritos de iniciação, o sol, os 
fogos de elevação e sublimação, em síntese, todo e qualquer fogo 
que visa à purificação e à luz. [...] Em síntese, o fogo que queima e 
consome é um símbolo de purificação e regeneração, mas o é 
igualmente de destruição. (BRANDÃO, 1986, p. 279). 

Assim, o vermelho naquela época não estava associado somente ao 

poder, pois a sua relação com a morte também era muito presente, desde o 

abatimento de um animal para prover o sustento da tribo, resultando em 

sangue – o vermelho ilustrando a morte da caça, o mesmo vermelho que 

também era derivado da morte do homem. Mas não foi somente nesse sentido 

de morte que o vermelho se fez presente, pois também nos rituais havia 
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sacrifício, derramamento de sangue, e essas oferendas eram oferecidas aos 

deuses, pois acreditavam que a vida era dada e retirada por eles. 

Se observarmos, essa relação da vida e morte advinda dos deuses se 

faz presente até os dias de hoje em muitas culturas: ao analisarmos frases 

como “Deus quis assim”, “Com Deus não se discute”, associado como um 

acontecimento natural para justificar a morte, assim como os tsunamis, que 

arrasam cidades, levando tudo o que vem pela frente, naturaliza-se o ocorrido 

como um desastre natural, sem culpados, pois foi a vontade de algum deus, 

nomeado dentro de cada crença ou religião. Com o acidente de Brumadinho 

não foi diferente. A princípio quando se falava em desastre natural, as frases 

neutralizadoras eram apostadas para justificar tal acontecimento. 

Posteriormente, com a responsabilidade direcionada para a empresa Vale, os 

apontamentos eram outros, no entanto, os símbolos ali presentes permaneciam 

inerentes. 

Para as mais variadas culturas ao redor do mundo antigo, o vermelho 

detinha poderes mágicos relacionados à invencibilidade, à proteção, à força e à 

intimidação. Inclusive a fênix, que ainda nos dias atuais simboliza o 

renascimento, está relacionada ao vermelho por sua cor e pelo seu 

renascimento se dar através do fogo: “a fênix é um pássaro que, segundo o 

mito, é de grande beleza. Ao morrer, faz um ninho de arômatas, consumindo-

se nessa fogueira com o seu calor. Na pira dessas plantas odoríferas, a fênix 

renasce com todo o esplendor” (FERREIRA, 2008, p. 75). 

De acordo com uma antiga lenda grega, as rosas vermelhas são 

consideradas símbolos de amor e fidelidade, providas do sangue de Adônis, 

morto por um javali durante uma caçada. Assim, para essa mitologia, o 

encarnado é o ciclo de crescimento e declínio, além de ser a cor dedicada à 

deusa Afrodite e à metamorfose do deus em uma rosa que, de início, era 

branca e tornou-se vermelha, “porque Afrodite, no afã de salvar o amante das 

presas do javali, pisou num espinho e seu sangue deu à rosa um novo colorido. 

[...] de cada gota de sangue de Adônis nascia uma anêmona, de cada lágrima 

de Afrodite, uma rosa” (BRANDÃO, 1986, p. 219). 
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Os significados atribuídos à cor vermelha são inúmeros. Jean Chavalier 

(1986) aponta a existência de dois tipos de vermelho, o noturno e o diurno. 

Mas existem dois vermelhos, o noturno, feminino, que tem poder de 
atração centrípeta e a outra diurna, macho, centrífugo, girando como 
um sol, que lança seu brilho em todas as coisas com poder imenso e 
irresistível (KANS). (CHAVALIER, 1986, p. 888). 
 

O noturno é o vermelho associado ao feminino, que possui o poder de 

atração centrípeta2; é a cor do fogo central; terra onde opera a digestão, a 

maturação e a regeneração do ser ou da vegetação. O vermelho centrípeto é a 

cor da alma, da libido, do coração e também faz associação com o significado 

funerário. 

Chavalier relata que esse vermelho carrega consigo a ambivalência: o 

vermelho escuro de sangue é a condição da vida e, quando derramado, o 

significado se transmuta em morte. Afirma, ainda, que, a partir desse princípio 

de vida e morte associado ao vermelho centrípeta, surgiram algumas 

proibições que afetam as mulheres no período menstrual, pois o sangue que 

elas expulsavam do corpo era visto como impuro, porque ao passar da noite 

uterina para o dia inverte sua polaridade e passa do sagrado direito ao 

sagrado sinistro. Essas narrativas permeavam numerosas sociedades que 

projetavam mulheres como intocáveis durante esse período, devendo 

completar um retiro purificador antes de reencontrar a sociedade da qual 

foram momentaneamente excluídas. Uma interdição semelhante se estendeu 

por um longo tempo a todo homem que derramasse o sangue de outro, 

mesmo que fosse por uma causa justa; o carrasco era vestido de vermelho e 

permanecia como o ferreiro intocável, porque toca a própria essência do 

mistério vital que envolve o vermelho centrípeto de sangue e metal fundido 

(CHAVALIER, 1986, p. 888-998). 

Essas virtudes da cor vermelha, trazidas à luz, invertem a polaridade do 

símbolo que, de feminino e noturno, torna-se masculino e solar. E este 

 
2 O conceito de força centrífuga e, depois, centrípeta, foi introduzido no século XVII por 
Christian Huygens e por Isaac Newton. A força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo 
para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular (HALLIDAY, 1996, p. 326). 
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segundo tipo de vermelho é citado por Chavalier (1986) como centrífugo3, o 

eros livre e triunfante, que incorpora também a virtude guerreira, e essa virtude, 

quando comparada ao acidente de Brumadinho, se torna clara nas ações dos 

bombeiros mediante os resgates.  

Entre outros exemplos de Chavalier (1986), o vermelho possuía virtudes 

medicinais, e também fazia parte de inúmeras tradições, como as da Rússia e 

da China, que associam a cor vermelha a todas festividades populares, e 

especialmente, as festas de primavera, ao casamento e nascimento. Não 

sendo mais centrípeta, mas centrífuga, o vermelho invadiu o espaço tanto o 

profano quanto do sagrado, tornando-se sinônimos da juventude, santidade, 

riqueza e amor. Isto, esclarece bastante a duração da opinião publica em torno 

dos bombeiros, vistos como os salvadores, heróis e pelo uso da cor vermelha 

na utilização em seus uniformes, nos helicópteros e carros. 

 
Figura 13 – Corpo de Bombeiros a procura por sobreviventes 

 

Foto: Adriano Machado/Reuters, 2019. Disponível em: https://www.pilotopolicial.com.br/aviacao-
de-seguranca-publica-na-tragedia-de-brumadinhomg/. Acesso em: 2 mar. 2019. 

 
3 Segundo Newton, o efeito de uma força é produzir aceleração, o que significa variação de 
velocidade, a força centrífuga só tem validade em um referencial ligado ao objeto que gira, 
atua, do centro para fora. (HALLIDAY, 1996, p. 326). 
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Voltando aos símbolos, também com tinta vermelha, diluída em algum 

azeite, os índios enfeitavam e marcavam suas crianças, meninos e meninas, 

pois acreditam que estimularia a força e despertaria o desejo. Símbolo do amor 

libertador, esse tipo de vermelho é a cor de Dionísio, e no cristianismo é a cor 

do Espírito Santo, pois desde os princípios dessa doutrina o fogo vermelho 

simbolizava a vida e também representava o amor. De acordo com essa 

narrativa, o sangue vermelho de Cristo é símbolo da salvação e da libertação, 

pois “o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado” (Bíblia, 1 

João, 1:7), “Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é 

derramado por muitos, para remissão dos pecados” (Bíblia, Mateus, 26:28). 

Mas o vermelho, no cristianismo, também carrega outros sentidos simbólicos 

que são associados à morte, ao inferno, à carne imoral, ao pecado e a todas as 

impurezas. Em Mateus (25:41), a Bíblia se refere aos bodes como pecado, e 

Ele os envia “para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos”. 

Até os dias atuais o vermelho é visto como ambíguo, transita entre o 

puro e o impuro. Simboliza o fogo central, o ser humano e a terra. O vermelho 

como sagrado, a cor do coração, o simbolismo que envolve o ventre, no qual 

vida e morte se transmutam. 

Não só o vermelho, mas todas as cores possuem o poder de estimular a 

sensibilidade humana influindo diretamente na sua percepção e escolhas. 

Dessa forma, muitas de suas preferências possuem raízes nas experiências 

anteriores ou estão presentes no inconsciente coletivo e em suas 

consequentes associações.  

Quanto mais cultivado é o espírito sobre o qual ela se exerce, mais 
profunda é a emoção que essa ação elementar provoca na alma. Ela 
é reforçada, nesse caso, por uma segunda ação psíquica. A cor 
provoca, portanto, uma vibração psíquica. E seu efeito físico 
superficial é apenas, em suma, o caminho que lhe serve para atingir a 
alma. [...] O vermelho quente tem uma ação excitante. Sem dúvida, 
porque se assemelha ao sangue, a impressão que ele produz pode 
ser penosa, até dolorosa. A cor, neste caso, desperta a lembrança de 
outro agente físico que exerce sobre a alma uma ação penosa. 
(KANDISNKY, 1996, p. 66-67). 

 
O vermelho está presente no inconsciente coletivo, com seus mais 

diversos valores simbólicos. Para que esses significados emerjam, faz-se 
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necessário que esses símbolos venham à consciência. De acordo com 

Contrera (2002), a imagem é uma forma de trazer esses símbolos à tona, pois 

o mistério da consciência deixa claro que toma o conceito de "imagem" 

sinônimo de "representação", reafirmando o que sabemos sobre as 

representações ao dizer que a representação, longe de reproduzir o objeto 

percebido pelos sentidos, é uma construção cognitiva. 

Ademais, seja qual for o grau de fidelidade (ao objeto percebido), os 
padrões neurais e as imagens mentais correspondentes são criações 
do cérebro tanto quanto produtos da realidade externa que levou à 
sua criação. (DAMÁSIO, 2000, p. 405). 

Desde então, de acordo com Morin (1988), a imagem não é só uma 

simples imagem, mas contém a presença do duplo do ser representado e 

permite, por seu intermédio, agir sobre esse ser. É essa ação que é 

propriamente mágica: rito de evocação pela imagem, rito de invocação à 

imagem, rito de possessão sobre a imagem, “enfeitiçamento” (MORIN,1988, p. 

98-99). Assim, segundo Morin, a função inicial da imagem é representativa, é 

tomar presente o ausente ou atingi-lo de algum modo em sua própria 

materialidade, e essa função é exercida desde o início em uma prática 

essencialmente mágica. Assim, ao observarmos as imagens de Brumadinho, 

muitos desses símbolos apresentados anteriormente são resgatados pela 

memória, de forma a despertar e invadir com seus significados presentes no 

inconsciente, e essa relação com esses símbolos é o que veremos mais 

adiante, no próximo capítulo. 

É uma agressividade de caráter hipolingual, ou seja, dos códigos 
primários, biofísicos, que, somada à identificação da cor com o 
elemento mitológico fogo, como cor da proibição, do não poder tocar 
(porque queima), e com a cor do sangue, da violência, faz com que o 
vermelho também seja construído por sistemas de códigos 
hiperlinguais, ou seja, de códigos terciários, os códigos da cultura. 
(GUIMARÃES, 2000, p. 114). 

Sobre essa agressividade da lama, somada à cor como elemento 

mitológico, Guimarães (2000, p. 119) nos traz o vermelho como “a 

manifestação do sistema de alerta do corpo”. “É o vermelho das chamas do 

Inferno, da cabeleira de Judas e, na história judaico-cristã, a cor da mulher 

menstruada” (GUIMARÃES, P. 120), portanto, do sangue derramado. 
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Em Brumadinho, o barro possuía a coloração vermelho ocre, cor 

atribuída às toxinas derivadas dos metais presentes nos rejeitos da barragem 

da mineradora Vale.  

Figura 14 – Vista aérea da região afetada pelo rompimento da barragem da mina Córrego do 
Feijão, em Brumadinho (MG) 

 

Fonte: Andre Penner/AP, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2019/03/14/apos-desastre-de-brumadinho-mais-de-mil-pessoas-largam-casas-e-
estao-sem-previsao-de-retorno.ghtml. Acesso em: 15 mar. 2019. 

 

Nas fotografias aéreas de Brumadinho há uma relação do vermelho  

como o alerta do corpo da Mãe Terra, a Grande Mãe sangrando, pois o 

vermelho também está associado ao sangue derramado: “A sua relação com o 

sangue derramado faz deste vermelho a representação do crime, da violência e 

da guerra. Até o século XIX, foi a cor de muitos uniformes militares” 

(GUIMARÃES, 2000, p. 120). O símbolo vem à tona como o sangue 

derramado, o sangue ritual, é como se a Grande Mãe estivesse pedindo uma 

reparação pelo fato do tóxico ter sido colocado em seu corpo.  
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4  O CORPO 
 

Neste capítulo nos dedicaremos aos estudos que envolvem o corpo. Nas 

fotografias do acidente de Brumadinho, o corpo é um dos símbolos mais fortes 

e presentes nas imagens da cobertura jornalística. Aparecem, por vezes, 

somados ao semblante de sofrimento, tristeza e exaustão. 

Figura 15 – Grupo de imagens enfatizam o corpo 

 
Fonte: Portal de notícias G1, 2019. Disponível em: Portal de notícias G1, 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/02/a-tragedia-da-barragem-de-
brumadinho-em-fotos.ghtml. Acesso em: 2 fev. 2019. 

 

Em algumas imagens em que o corpo está praticamente todo encoberto, 

a identificação da pele e das vestimentas se tornam difíceis de distinguir, 

dificultando também o reconhecimento de cada um dos indivíduos, tornando 

todos ali semelhantes. Esses corpos enlameados que, por repetidas vezes, 

aparecem nas fotografias, na sua grande maioria se trata de bombeiros, 

voluntários e profissionais trabalhando intensamente na busca por 

sobreviventes. Por convenção e regras do jornalismo, que não permitem 
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mostrar o corpo morto, não foram utilizados registros que apresentavam os 

mortos sem estarem devidamente preservados.  

Figura 16 – Grupo de imagens enfatizam o corpo 

 
Fonte: Portal de notícias G1, 2019. Disponível em: Portal de notícias G1, 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/02/a-tragedia-da-barragem-de-
brumadinho-em-fotos.ghtml. Acesso em: 2 fev. 2019. 

 

 O número de fotografias que apresentam o corpo foi o ponto de partida 

para esta dissertação, pois encontramos um número considerável dessas 

imagens. De acordo com as pesquisas e tabulações realizadas, o corpo 

aparece em cerca de 75% das fotografias, nas impressas e on-line. 

O processo de imaginação é fundamental para que possamos entender 

o que de fato há por trás dessas imagens. Para Flusser (1985, p. 9), 

imaginação é a “capacidade para compor e decifrar imagens”, utilizando da 

fantasia e da realidade para compor os pensamentos. E, segundo Kamper 

(2002, p. 4), a “fantasia é a faculdade de visão interna, é a capacidade de 

perceber imagens, e de perceber se o que elas reproduzem não está 
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presente”. Dessa forma, podemos, então, perceber que a imaginação é 

fundamental na relação com o entendimento sobre as imagens. Os corpos 

enlameados dos bombeiros reproduziriam, dessa maneira, os corpos mortos 

não mostrados. 

Partindo do entendimento de Harry Pross, de que toda comunicação 

humana começa e termina no corpo, e de acordo com Norval Baitello (2001, p. 

12), o corpo é o ponto de partida e o de chegada da mídia primária, assim, o 

corpo é o principal e único responsável pela comunicação primária. Baitello 

(2005, p. 31) afirma que “a comunicação começa muito antes dos meios de 

comunicação de massa, muito antes da imprensa, do rádio, da televisão. Antes 

mesmo da invenção da escrita. A primeira mídia, a rigor, é o corpo”. Dessa 

forma, podemos entender que para que haja de fato a comunicação, é 

necessário haver o corpo. 

Os meios, segundo o grau de aparatos mediadores externos ao homem 

na proposta de Harry Pross, apresentados por Baitello são classificados em 

meios primários, secundários e terciários. “Os primários são aqueles que não 

precisam de nenhum recurso além daqueles oferecidos pelo próprio corpo” 

(BAITELLO, 2012, p. 61), o que engloba os sentidos humanos, como o olfato, a 

visão, o paladar, o tato, a audição, seus movimentos e a gestualidade. O corpo 

é o suporte primordial dos textos culturais e da comunicação e dispensa 

qualquer intermediação objetal. 

[...] banir o tema da corporeidade em sua imensa complexidade e em 
sua demanda por multidisciplinaridade significa, simplesmente, 
amputar o ponto de partida e o ponto de chegada de todo o processo 
chamado comunicação. (BAITELLO, 2013, p. 60). 

Os meios secundários “são aqueles que lançam mão de materiais 

extracorpóreos para deixar ou mandar mensagens” (BAITELLO, 2012, p. 61), 

ou seja, transporta a mensagem ao receptor sem que este necessite de um 

aparato para captar e interpretar seu significado, apenas o emissor faz uso das 

mais diversas manifestações, desde pinturas corporais até mesmo a escrita 

para se comunicar. “Os meios terciários são aqueles que requerem um jogo de 

aparatos – um que transmite e outro que recebe os sinais” (BAITELLO, 2012, 



 54 

p. 61), fruto da eletricidade, e traz consigo características da instantaneidade, 

necessita de aparatos tanto do lado do emissor quanto do receptor. 

Considerado que a relevância do corpo não se reduz ao universo das 

mídias primárias, Maurício Ribeiro aponta algumas considerações a respeito da 

classificação da mídia proposta por Harry Pross. 

Dessa classificação de mídia, pode extrair resumidamente as 
seguintes conclusões: a. toda comunicação tem um corpo, a origem e 
o destino, o início e o fim do processo; b. a complexificação da mídia 
e a inclusão de aparatos (codificadores e/ou decodificadores) não 
excluem ou inviabilizam a existência das formas predecessoras ou 
arcaicas de comunicação, que se preservam no contexto 
comunicacional; c. o estabelecimento da comunicação se dá não pela 
troca de informações, mas pela concretização de vínculos 
(compartilhamento simbólico) entre aqueles que se comunicam. 
(SILVA, 2012, p. 40). 

Ao trabalharmos aqui a temática do corpo, não reduzimos tão somente a 

sua dimensão física, muito pelo contrário, concebemos como a concretude da 

existência humana, por meio da qual todas as relações acontecem. Para Le 

Breton (2007, p. 7), “o corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da 

relação com o mundo é construída” e que “antes de qualquer coisa, a 

existência é corporal”. Para o autor (2007, p. 8),  “emissor ou receptor, o corpo 

produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no 

interior de dado espaço social e cultural”, e é pela corporeidade que o homem 

faz do mundo a extensão de sua experiência. 

O fato de levantar dados sobre meios, mídia e comunicação, quando 

tratamos da temática corpo, mostra que “todas essas coisas têm um forte 

impacto sobre o nosso corpo e sua existência no mundo” (BAITELLO, 2012, p. 

61) e que é possível se ter um tipo de existência quando nos comunicamos 

presencialmente, outro tipo de existência quando concentrada em troca das 

mensagens escritas e, por fim, a terceira maneira, através de aparelhos que 

recebem e emitem sinais, como smartphones, tablets, televisores, etc. 

No discurso científico contemporâneo, o corpo é pensado como 
uma matéria indiferente, simples suporte da pessoa. 
Ontologicamente distinto do sujeito, torna-se um objeto à 
disposição sobre o qual agir a fim de melhorá-lo, uma matéria-
prima na qual se dilui a identidade pessoal, e não mais uma raiz 
de identidade do homem. (LE BRETON, 2008, p. 15). 
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Os aparatos técnicos reprodutores de imagens, vistos  como 

facilitadores que, teoricamente, aproximam aqueles que estão longe, mas 

acabam por sua vez distanciando o observador dos símbolos presentes nos 

recortes disponibilizados pelos aparatos, oferecidos ao observador com 

enorme velocidade, é uma característica do consumo na vida contemporânea. 

O consumo de imagens advindas do aparato – imagens técnicas não 

possibilitam que o observador se aproxime dos seus significados reais, fazendo 

com que a sua relação com a imagem seja reduzida ao desejo individual de 

uma falsa realidade, pois de acordo com Le Breton, “a interioridade do sujeito é 

um constante esforço de exterioridade, reduz-se à sua superfície. É preciso 

colocar-se fora de si para tornar si mesmo” (2008, p. 29).   

 O ser humano compõe e modifica as imagens desprezando seus 

valores e suas raízes arcaicas, promovendo uma privação simbólica do 

imaginário cultural – isso é o que Contrera nomeia de “Mediosfera”: “A 

Mediosfera gradativamente vai inflando e roubando de outros núcleos do 

imaginário cultural seu poder de centralização dos olhares” (2010, p. 58). 

A subtração dos núcleos do imaginário cultural esvazia os sentidos, 

fazendo com que a compreensão do indivíduo, ao observar uma imagem, ao 

visitar os seus compartimentos repletos de símbolos por vezes arcaicos, torne-

se inalcançável. 

O nascimento da imagem é um mistério, e, mais do que buscar 
por uma história precisa de duas origens, o que nos ajuda hoje a 
penar a imagem é perguntarmo-nos por aquilo que, da imagem e 
na imagem, sobrevive ao tempo. A busca por uma genealogia da 
imagem se justifica pela consciência de que, na cultura, nada se 
apaga, nada se elimina, tudo se constrói cumulativamente, como 
num encaixe de bonequinhas russas. Se formos desconstruindo 
as camadas mais recentes da imagem, veremos surgir em seus 
subterrâneos, pulsantes, conteúdos e sentidos milenares. 
(CONTRERA, 2018, p. 184). 

Por não darmos tempo suficiente de observação para que nos 

apropriemos dos símbolos contidos nas imagens, esse encobrimento pela 

velocidade é o que Kamper (2002) denomina de “insurreição dos signos”, 

situação em que determinada imagem pode encobrir o que de fato ela mostra: 

“Imagens do mundo colocam-se na frente do mundo de tal modo que nada 

mais resta dele. As imagens das coisas fazem desaparecer as coisas [...]”; 
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ainda de acordo com Kamper, as imagens podem ser consideradas “substitutas 

daquilo que falta, que é ausente, sem nunca alcançar a dignidade daquilo que 

substituem” (KAMPER, 2001, p. 14). 

O símbolo emerge do inconsciente coletivo a partir da imagem simbólica 

do que vemos, porém não entendemos ao certo os seus significados ou 

vínculos gerados. 

Ocorre a criação e um consumo maior de imagens gerado pela 

quantidade e velocidade, ocasionando um rebaixamento da consciência, 

devido à imagem estar desprovida de seu caráter simbólico. 

[...] aquilo que tal imagem originária reproduz, apresenta, desenha. 
Essa posição mutável entre uma ordem mágica de plena presença na 
qual a imagem é idêntica aquilo que mostra e uma ordem da 
representação que tende ao vazio, no qual, no melhor dos casos, é 
semelhante (uma impressão, um espelho, uma semelhança...), nunca 
se perdeu de todo. Costumava-se admitir, porém, uma passagem 
histórica e biográfica da magia à representação, do ‘realismo da 
imagem’ que compreende a realidade como um ‘ser na imagem’, à 
moderna doutrina dos sinais, que percebe enfim apenas nexos de 
‘reenvio’. (KAMPER, 2002, p. 5). 

Nessa necessidade de entender o símbolo, o homem se torna aficionado 

por gerar cada vez mais imagens, com a esperança de acessar o símbolo, 

tentando transfigurar os mistérios advindos da imagem simbólica. 

Não podendo figurar a infigurável transcendência, a imagem 
simbólica é transfiguração de uma representação concreta através de 
um sentido para sempre abstrato. O símbolo é, pois, uma 
representação que faz aparecer um sentido secreto, é a epifania de 
um mistério. (DURAND, 2000, pg.11-12). 

Nesse estudo, pôde-se verificar que os símbolos identificados, como os 

presentes nos registros fotográficos do acidente de Brumadinho, fazem emergir 

questões que irrompem do imaginário presente no inconsciente coletivo. 

Símbolos como o barro e o vermelho contam a mesma história – a do corpo, 

pois de acordo com Pross (1972), toda comunicação começa e termina nele. 

Em meio a uma sociedade que convive com o apagamento do corpo no 

decorrer das interações ou, ainda, na vida social, visto que “as regras de 

civilidade exigem o apagamento ritualizado do corpo” (LE BRETON, 2009, p. 

102-103), trazer de volta o sujeito ao corpo é um desafio, pois: 
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Deixou de ser identidade de si, destino da pessoa, para se tornar um 
kit, uma soma de partes eventualmente destacável à disposição de 
um indivíduo apreendido em uma manipulação de si e para quem 
justamente o corpo é a peça principal da afirmação pessoal. Hoje o 
corpo constitui um alter ego, um duplo, um outro si mesmo, mas 
disponível a todas as modificações, prova radical e modulável da 
existência pessoal e exibição de uma identidade escolhida provisória 
ou duravelmente. (LE BRETON, 2008, p. 28). 

O corpo, na atualidade, é visto como acessório. De acordo com Le 

Breton, “o corpo tornou-se a prótese de um eu eternamente em busca de uma 

encarnação provisória para garantir um vestígio significativo de si” (2008, p. 

29). O acidente de Brumadinho aproxima não só a realidade ao corpo, mas traz 

de volta todos os símbolos ali contidos, causando dor e incômodo, pois de 

acordo com Le Breton (2008), quando o corpo fica apagado e relegado, só é 

descoberto quando enfrentamos problemas corporais. 

Retornando ao barro, símbolo identificado anteriormente nas imagens de 

Brumadinho, podemos identificar conexões quando nos aproximamos das 

narrativas que envolvem o corpo. Assim como o barro, o corpo se faz presente 

no mito da criação, tanto na mitologia grega, com as narrativas acerca de 

Prometeu, quanto na concepção judaico-cristã. Afinal, de acordo com as duas 

abordagens, afirma-se que para criar o corpo do homem foi necessária a 

utilização do barro como matéria-prima.  

Não tratando apenas do mito da criação e do corpo visto como vivo, 

Kamper nos sugere que a palavra corpo surge de cadáver, do corpo morto, 

sem alma e sem vida. 

Toda teoria do corpo é inútil, diziam Horkheimer e Adorno em suas 
notas sobre a ‘Dialética do Iluminismo’: o corpo continua sendo o 
cadáver no qual ele foi historicamente transformado. Isto implica uma 
dupla herança: o conceito e a visão do corpo têm sua origem na 
teologia do corpo do Senhor morto e desaparecido, e naquela 
medicina que obtém seus conhecimentos fundamentais por meio da 
dissecação de cadáveres do teatro anatômico. Ambas, numa mistura 
como em Rembrandt, dominaram de tal forma os conceitos de corpo 
na Europa, que até hoje não se conseguiu desenvolver uma teoria do 
corpo vivo que seja, ela mesma, viva. É preciso falar também de 
teorias mortas que conseguem destruir tudo o que tocam. A morte de 
Deus já se tornou há muito um fato da história da ciência, ela própria 
atolada em conceitos vazios e ideias cegas. (KAMPER, 2000, p. 1). 

O corpo perde ainda mais o sentido de vivo pela representação da 

imagem, e essas relações do corpo com a imagem existem bem antes da 
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invenção dos aparatos de codificação e decodificação, muitas vezes com o 

propósito de substituir o corpo:  

As imagens, preferencialmente as tridimensionais, substituíam os 
corpos dos mortos que haviam perdido justamente sua presença 
visível. As imagens, em nome do corpo perdido, ocupavam o lugar 
deixado pela pessoa morta. Uma dada comunidade sentia-se 
ameaçada pelo vazio causado pela morte de um dos seus 
membros. O morto, como consequência, era mantido como presente 
e visível no grupo dos vivos através de suas imagens. Mas as 
imagens não existiam por elas mesmas. Elas, por sua vez, 
precisavam de uma incorporação, o que implicava a necessidade de 
um agente ou uma mídia que lembrasse o corpo. Esta necessidade 
foi atendida pela invenção das mídias visuais que não somente deu 
corpo às imagens, mas também lembravam corpos vivos à sua 
própria maneira. Até mesmo crânios eram reanimados como 
imagens vivas com a ajuda de conchas inseridas como novos olhos 
e uma capa como uma nova pele sobre a face, há cerca de 7000 
a.C. na cultura Neolítica do Oriente. Imagem e mídia vivem ambas 
da analogia ao corpo. Poderíamos dizer, nos termos de Baudrillard, 
de uma troca “simbólica” entre um corpo morto e uma imagem viva. 
A constelação triádica na qual corpo, mídia e imagem estão 
interconectadas aparece aqui com grande clareza. A imagem dos 
mortos no lugar do corpo perdido, o corpo artificial da imagem (a 
mídia) e o corpo observador dos vivos interagem criando uma 
presença icônica em oposição à experiência corpórea. (BELTING, 
2006 apud SILVA, 2012, p. 51-52). 

 
Dessa forma, as imagens de Brumadinho, no sentido de 

representação do corpo, são insuficientes, necessitando de uma 

incorporação devido à complexidade do corpo. A insuficiência das imagens 

em relação a presentificação dos corpos estaria possivelmente na base da 

necessidade humana, dada a quantidade de imagens geradas registrando o 

corpo, dessa forma, ainda que não explicitado, por razões legais de 

vilipêndio, o corpo morto é a grande presença nas fotografias do acidente de 

Brumadinho. Uma presença que se dá, justamente, pelo fato de o corpo 

estar encoberto pelo barro. 

Há ainda unicamente imagens do corpo e essas imagens têm uma 
tendência à eternidade. As imagens são monumentos da vida que foi. 
Em uma palavra, a imagem é a morte. Somente na dimensão do 
corpo desmembrado sabia-se haver uma vida com a qual podia-se 
fazer alguma coisa. (KAMPER, 2001, p.4). 

 
A imagem nunca será suficiente para repor o corpo, dessa forma, o 

homem acaba por reproduzir cada vez mais imagens em busca de trazer o 

corpo, porém nunca alcançará êxito. 
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Mas imagens, ao passo que são presença, são ausência. E o corpo é 
algo muito mais complexo que possíveis representações. É algo da 
ordem da existência em tempo e espaço. O que implica observar o 
corpo como ponto crucial da nossa existência. (PENA, 2018 p. 50). 

E isso implica também essa obsessão pelas imagens, como no caso de 

Brumadinho, onde há uma recorrência nos registros do barro, inúmeras 

fotografias mostrando o barro, quando, na verdade, o que se estava tentando 

fotografar era o corpo que se encontrava encoberto pelo barro. 

Essa repetição e essa saturação das imagens utilizadas durante esse 

período faz com que haja a necessidade de mais imagens semelhantes, 

criando um círculo vicioso de imagens rápidas e desprovidas de significado, 

gerando um empobrecimento do entendimento do que de fato a imagem tem a 

comunicar, seus símbolos e mitos ali presentes. Como vimos anteriormente, 

essa profusão de imagens apontam mais para o que falta – o corpo das vítimas 

–  do que para o que aparece nas fotos.  

Se até meados do século XX os meios de comunicação reeditavam 
as poucas intervenções, os conteúdos do imaginário cultural que são 
ancestrais (milenares) e arquetípicos, suficientemente enraizados em 
vivências comunitárias, ou seja, se contentavam em ‘vender a varejo 
o coração e a alma’, a partir da ação dos meios de comunicação de 
massa eles começam a criar uma versão própria desse imaginário, a 
propagá-la de tal modo que podemos conferir a esse processo um 
status de crescente autonomia em relação ao imaginário cultural. 
Essa nova versão é inicialmente gerada pelos processos de seleção, 
edição, composição e re-contextualização desse conteúdo e de sua 
representação em imagens audiovisuais, que podemos dizer que 
constituem uma visão bem própria, para em seguida ser proposta 
pela criação de simulacros dos meios eletrônicos, onipresentes em 
sua possibilidade técnica, então emancipados radicalmente da 
experiência social comunitária (o que vale dizer, socialmente 
vivenciada concretamente nos moldes das comunidades de origem, 
conforme aponta Z. Bauman). (CONTRERA, 2010, p. 57). 

Isso se confirma quando, através das pesquisas, notamos uma 

sequência de imagens que foram reproduzidas exaustivamente em canais 

diferenciados, pois retrata um resgate em que o corpo de fato aparece, o corpo 

é o protagonista.  
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Figura 17 – Sequência de imagens do resgate com helicóptero 

 

 

Fonte: Portal de notícias R7, 2019. Disponível em: https://noticias.r7.com/cidades/quem-e-a-
pilota-dos-bombeiros-que-fez-resgate-incrivel-em-brumadinho-26012019.  Acesso em: 13 fev. 
2020. 
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O corpo que nasce, que surge do barro, com dor e sofrimento 

representados ali por outro símbolo que vimos anteriormente – o vermelho. 

Ao analisar o que de fato levou essa sequência de fotos ser escolhida, 

replicada e compartilhada inúmeras vezes senão a dor, o incomodo frente a 

morte, mas também a relação com o caráter simbólico, aquele corpo que foi 

moldado do barro e que agora surge emergindo dele, é o que tenta ser 

resolvido simbolicamente com toda essa repetição de imagens. 

[...] vale lembrar que a obviedade partilhada nos meios de 
comunicação de que a mídia não está em todos os lugares para ver 
(um mito jornalístico que ainda sobrevive), mas para mostrar a sua 
visão sobre as notícias que previamente escolheu, não neutraliza, no 
entanto, o poder simbólico-mágico da imagem apresentada.” 
(CONTRERA, 2002, p.50). 

Dessa forma, na replicação das imagens podemos entender que a 

quantidade não possui o poder de neutralizar os símbolos que estão presentes 

nelas, símbolos estes que só podem ser percebidos e compreendidos quando 

analisados em tempo lento, ou seja, buscando quais elementos irrompem do 

imaginário e que podem fazer parte dessa bacia semântica ao qual foi 

referenciado anteriormente. 

As imagens do corpo emergindo estão também ligadas aos estudos do 

corpo e os mitos que tratam da jornada, pois “mito trata da jornada do corpo, 

recriando a si mesmo continuamente, de um modo particular, para formar uma 

estrutura pessoal individual” (KELEMAN, 2001, p. 29), e é “quando ficamos 

íntimos dessas histórias e dos modelos que elas oferecem, descobrimos  a 

narrativa subjetiva das múltiplas formas do nosso próprio corpo” (KELEMAN, 

2001, p. 26). Nossa própria história evolutiva explica a necessidade de criar 

significados produzidos a partir do que está fora do corpo, considerando as 

infinitas possibilidades presentes na mídia primária. 

Ao verificar a presença do corpo enlameado parcialmente submerso e, 

na sequência, emergindo do barro, no caso dos sobreviventes e dos animais 

que conseguiram ser resgatados com vida, nesse momento é possível destacar 

outra narrativa do cristianismo, presente em uma passagem da Bíblia no livro 

de Eclesiastes (3:20): “Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim: tudo vem do 
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pó e tudo retorna ao pó”. É o corpo sacrificado, não só das pessoas e dos 

animais, mas também o corpo da Grande Mãe, é o corpo retornando à Mãe 

Terra. Essa relação entre a dimensão simbólica e mítica acerca da morte estão 

ligadas às imagens e se tornam evidentes, ressaltando a presença de Gaia. 

Dessa forma, as imagens podem levar o observador a uma 

representação do objeto e sua significação. Mesmo de forma estática, as 

imagens estão carregadas de símbolos e significados que, de acordo com 

Flusser, possibilita uma relação mágica entre o observador e a imagem, 

podendo levá-lo “magicamente” à cena ali representada na captação ou 

reativar os mitos que se encontram impregnados em suas imagens. Tal 

“magia”, citada por Flusser, possibilita a “existência no espaço-tempo do eterno 

retorno” (FLUSSER 1985, p. 5), ou seja, as imagens se relacionam diretamente 

com o observador, possibilitando uma inter-relação com o passado, de forma a 

transportá-lo mentalmente para algo apontado naquela imagem vivido por ele 

ou algo presente no inconsciente coletivo, compreendido através do símbolos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

E aqui chegamos ao fim deste percurso. Sem a pretensão de esgotar um 

assunto tão vasto quanto os aspectos simbólicos da imagem, mas sim para 

discorrer acerca de um recorte sobre o universo estudado. 

Durante a pesquisa nos debruçamos sobre a temática da imagem, 

especialmente acerca da dimensão simbólica da imagem, em diálogo com o 

imaginário. Dessa forma, pudemos ver que as imagens são reconhecidas, de 

acordo com Flusser (1985), como imagens técnicas e imagens simbólicas, e foi 

de acordo com a estrutura da imagem simbólica que a pesquisa aconteceu. 

No primeiro capítulo, pudemos ver que as imagens veiculadas pela 

mídia representam a irrupção de conteúdos do imaginário, despertando a 

imaginação, propiciando relações e lembranças, pois as imagens, no aspecto 

simbólico aqui estudado, podem conter inúmeros símbolos em suas camadas 

mais profundas, e os arquétipos fazem parte dos elementos estruturais 

formadores das imagens simbólicas. 

Os acontecimento e vivências do ser humano ficam registrados, no caso 

do indivíduo, em suas memórias individuais, que estão relacionadas à sua 

história individual, porém o indivíduo faz parte de um complexo maior e 

também está mergulhado na herança cultural da humanidade, a qual se 

compreende como o inconsciente coletivo (JUNG, 1987). E é dessa herança 

cultural, seus mitos e narrativas que é constituído o imaginário. 

No primeiro capítulo pudemos ver que o imaginário, segundo Gilbert 

Durand (2001) é abastecido por imagens já vistas que não se descolam dos 

mitos, pois os mitos ajudam a ordenar as experiências maiores da vida do ser 

humano. Durand associa metaforicamente o imaginário a uma espécie de 

“bacia semântica”, um repositório vivo de imagens dinâmicas e multiplicadoras, 

que podem ser acessadas e irromperem a qualquer momento.  

Ao aproximarmos as imagens presentes nas fotografias acerca da 

cobertura jornalística do acidente em Brumadinho a essa perspectiva, 

observando não só os seus traços descritivos, mas também os simbólicos, 
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entramos na fase final desse primeiro capítulo, que foi a análise das imagens 

de acordo com a abordagem sistêmica e da complexidade, de Edgard Morin 

(2011), vista como o princípio hologramático, e as semelhanças encontradas 

no método de amplificação de Jung (2011), em que ambos trazem o caráter 

complexo da imagem e a inter-relação entre a imagem e imaginário. Dessa 

forma, a partir da análise do corpus, pudemos chegar aos símbolos ali 

contidos, apontando quais estudaríamos de forma mais aprofundada, sendo 

eles: o barro, o vermelho e o corpo. 

Nos capítulos seguintes, a pesquisa foi direcionada a ampliar as 

imagens analisadas em busca da reverberação simbólica que apontasse para a 

presença de um arquétipo mitológico, propondo um trajeto antropológico para 

fazer irromper seus sentidos. 

O barro foi o primeiro deles, devido à sua predominância nas fotografias. 

Encontramos esse símbolo presente nos mitos da criação do homem, de 

acordo com as narrativas da mitologia grega e a concepção judaico-cristã, pois  

ambas apontam que a existência humana e mortal foi moldada do barro. 

Reconhecemos os mitos que envolvem o barro como provedor, como protetor, 

como o lugar dos ritos, elemento que compõe o arquétipo da “Grande Mãe”. 

Erich Neumann (1974) nos fala que a temática da  Grande Mãe está 

associada a inúmeras narrativas que, de um modo geral, apontam para 

poderosas deusas que fazem referências aos mitos provenientes da terra e ao 

corpo, associando o seu formato com o corpo de origem de todas as mães. A 

mãe que cria os corpos e que também se torna o destino final deles. Dessa 

forma, nas narrativas que envolvem a Grande Mãe e os rituais funerários, os 

que envolvem o sepultamento são os mais recorrentes em diversas culturas 

(MORIN, 1988). E como no universo simbólico dos mitos das culturas arcaicas 

vida e morte se encontram, também os rituais de fertilidade são, em sua maior 

parte, rituais ligados com a terra e relacionados aos rituais funerários, 

especialmente em rituais acerca do feminino, como os rituais agrícolas 

relacionados à fertilidade dos grãos (BRANDÃO, 1986). 
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Essa narrativa a respeito da Grande Mãe envolve inúmeros 

acontecimentos, que atribuem a ela símbolos como o da fertilidade e os rituais 

sagrados, sobretudo os de vida e de morte, como os de sepultamento. E é 

possível notar a presença desse arquétipo e seus efeitos ao longo da história 

da humanidade. No caso do acidente de Brumadinho, o barro é o grande útero 

que sangra e, que assim como Gaia na mitologia grega, tomou seus filhos de 

volta ao útero – o barro, símbolo da Grande Mãe, toma seus filhos de volta em 

uma imensa avalanche de barro em Brumadinho. O filho que nasce do barro e 

que retorna a ele. 

No capítulo 3, o símbolo abordado foi o vermelho, cor em maior 

evidência nas fotografias. Vimos que o vermelho está ligado ao processo 

evolutivo do homem, cor arquetípica, derivada do primeiro símbolo estudado – 

o barro – e que possui uma certa dualidade entre o bem e o mal, a vida e a 

morte. Vimos que o vermelho é considerado a primeira de todas as cores, 

dominada e produzida pela humanidade desde os primórdios, utilizada em 

pinturas parietais e corporais e que está vinculada ao fogo desde épocas 

remotas. 

Assim como o barro, o vermelho também esteve presente em rituais 

acerca da vida e da morte, presente no sangue e no fogo utilizado, símbolo do 

sacrifício. Em diversas culturas, o vermelho é visto como o detentor de poderes 

mágicos relacionados à força, ao poder, ao amor, à morte e a tantos outros. 

O vermelho é visto não só na coloração da terra, mas também nas 

fardas dos bombeiros, nos helicópteros de resgate, que reforçam diversos 

símbolos arcaicos. Desde a força, associada ao herói que resgata a vítima nas 

fotos dos bombeiros; o vermelho do alerta do corpo da Grande Mãe, visto nas 

imagens aéreas; e também o sangue derramado, ilustrado pelo barro que 

percorre inúmeros quilômetros no Córrego do Feijão, emendando-se ao rio 

Paraopeba em Brumadinho. 

Por fim, no quarto e último capítulo, a narrativa é concluída na análise 

daquele que é considerado o início e o fim de toda a comunicação – o corpo. 

Foi discutido a partir dos conteúdos de Harry Pross que a comunicação 
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começa muito antes da imprensa, do rádio, da televisão ou da internet, ou seja, 

antes de tudo, no corpo.  

A discussão se desdobra pelo fato de o homem tentar subtrair os 

núcleos do imaginário cultural, produzindo cada vez mais imagens técnicas 

para satisfazer uma falta que não consegue identificar qual é, pois despreza as 

suas raízes simbólicas. O símbolo emerge do inconsciente coletivo, a partir da 

imagem simbólica do que vemos, e esses símbolos só podem ser identificados 

quando dado o “tempo lento” a eles. 

O corpo visto como acessório na atualidade, segue sendo apagado, 

mostrando uma realidade inventada do sujeito. O acidente de Brumadinho, 

promove uma aproximação da realidade ao corpo, trazendo de volta os 

símbolos escondidos, causando incomodo e dor, pois, como vimos, o corpo 

quando apagado só é redescoberto quando enfrenta problemas corporais. 

Dessa forma, o barro é o corpo que sangra, o vermelho. O corpo 

submerso que surge do barro enquanto vida e retorna a ele enquanto morte. O 

corpo advindo do barro que rejeita sua terra, terra que é o nosso corpo 

primário. E isso é reafirmado na quantidade violenta de imagens que são 

propagadas sobre o acidente de Brumadinho, a reprodução em massa de 

imagens de barro, tentando a todo momento trazer o corpo, pois ao fotografar o 

barro, o que se busca de fato é encontrar o corpo. A necessidade de voltar ao 

corpo, pois é ele o grande apagado. 
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