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Num outro artigo também sobre despachos, contei que fotografei um deles  numa 

passagem por um subúrbio do Rio de Janeiro.  Noite escura, várias velas acesas iluminavam 

dois  alguidares de barro com acassás (comida sagrada de orixás) dentro, numa encruzilhada 

de estradas. Perto, uma garrafa de cachaça (possivelmente) e três velas, número místico do 

Exu. Como acontece nestes casos, tudo o que veio para a oferenda fica, com as caixas de 

fósforos. 

Na mesma época,   folheando uma revista, encontrei a foto de outro  muito semelhante, 

mas o objetivo deste  era ilustrar  um 

anúncio publicitário.    A revista era a 

“Realidade”, da Editora Abril, de 

fevereiro de  1971,   tamanho grande, 

cara, papel couché, equipe de 

jornalistas e colaboradores de primeira  

linha,  entre eles   figuras famosas no 

cenário nacional. Pelas  características, 

obviamente, era dirigida  às elites  

brasileiras.                                                                            

 Quem anunciava era a CPRM 

(Companhia de Pesquisas de Recursos 

Minerais), uma empresa de economia 

mista, isto é, pública e privada,  que 

queria captar dinheiro, para crescer. O 

anúncio  ocupava a página inteira e exibia,  no alto a frase “(...)  haveremos  de revelar, nos 

anos que hão de vir, por debaixo dos nossos pés, a verdadeira dimensão de um novo Brasil|”. 

Logo abaixo, como uma assinatura,  o nome do 

general-ditador de então,  Presidente Médici e após  a 

imagem do despacho.  

Era o mesmo tipo de despacho do outro, o 

verdadeiro. Mas o da propaganda continha quatro   

alguidares  dos  mais caros e bonitos, com alças,  bem 

de acordo com um anúncio chique como este. O  

meio-fio da  esquina tinha sido, evidentemente,  

pintado para a foto, para realçar o primeiro plano. No 

mais, as  velas, um campo, ao lado,  e  lá no fundo um 

mato, compunham um cenário  perfeito, tanto como o 

real. Quem montou o despacho sabia o que fazia ou    

foi  bem assessorado. Pela semelhança entre os dois, 

inclusive, a agência publicitária seria  possivelmente  

carioca. A grande diferença   entre ambos, porém, é 

que a oferenda a Exu, os acaçás,  tinham sido 

substituídos por  pedras amareladas anunciadas  como 

urânio.  

Descendo mais, à esquerda, o título:   “Urânio na encruzilhada é coisa feita para levar o 

Brasil pra frente”. Ao lado,  um texto bem longo e,  mais abaixo, o nome e logotipo da 

empresa patrocinadora . 



O  teor  das  expressões do texto segue  o  mesmo espírito do anúncio. “E o que acontece, 

então?    Este País de santo forte descobre   urânio e outros  minerais  nucleares que   Alguém 

colocou em plena Encruzilhada do Sul. Agora, o negócio é pesquisar em todo o País, porque 

este  Alguém não coloca despachos minerais apenas na Encruzilhada. Também nas matas, nas  

cachoeiras, nas beiras dos rios, nas  estradas e nos campos de todo o País há muito cobre [lista 

outros minerais]. Toda a sorte de minérios que só  cabe num País de santo forte como o 

Brasil”. 

O Brasil, em 1971, estava em plena ditadura militar. Em 1968, os militares editaram um 

documento, o famigerado Ato Institucional Nº 5, que diminuiu  ainda mais a liberdade de 

expressão, milhares de pessoas, 

por qualquer suspeita de 

“comunismo” eram pressas 

torturadas e mortas, o   que a forte 

censura da imprensa não podia 

divulgar.  Em outras palavras o 

controle sobre o País era muito 

grande. Assim, uma frase do 

general Médici,  o ditador da 

época, para ser usada numa 

propaganda destas, que envolvia 

uma religião popular e de negros, 

evidentemente foi autorizada pela 

alta cúpula do militar, porque do 

contrário ninguém se atreveria a 

fazer uma coisa destas  por conta 

própria.   

A Realidade, como disse, era dirigida principalmente às elites endinheiradas. A 

propaganda, para sair numa revista como esta e de página inteira, certamente não custou 

pouco. Considerando isto,  é claro que a agência que  a criou não  faria algo nesses termos se  

não tivesse certeza que atingiria esse público específico.  Ou seja, sabia muito bem que ele 

iria compreender perfeitamente o que as imagens e  termos diziam. Se fosse publicado na 

Rússia ou na China, por exemplo, ninguém  iria entender coisa nenhuma do que o anúncio 

mostrava.  

A expressão “pra frente” fazia parte de uma política estabelecida  pelos militares para 

realizar o que chamavam de  “Milagre Brasileiro”, ou seja, promover um meteórico 

desenvolvimento do País, que na verdade trouxe foi uma enorme concentração de renda onde 

os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres muito mais pobres. Então, a propaganda era 

fundamental para ocultar estas coisas.  

Quanto aos demais termos, para quem acaso não saiba,  são clássicos das religiões afro-

brasileiras: santo forte, encruzilhada (presidida pelo orixá Bará, no batuque, ou por Exu, em 

outras); pedreiras (Xangô);  matas (vários orixás);  cachoeiras (Oxum); beiras de rios (Oxum e 

outras divindades);  estradas (também Bará e Exu). E “Alguém”, assim, com letra maiúscula, 

evidentemente não se refere ao deus cristão e sim, a  divindades afro-brasileiras com status 

suficiente, no pensamento dos autores, para merecerem uma referência em maiúsculo.    

 

Sutilezas  

Os castigos e violência muitas vezes injustas, contra os escravizados,  nem sempre eram 

fruto de maldade, mas faziam parte indissociável da lógica  do sistema escravocrata. 



Humilhar o escravo,  aniquilar  sua   autoestima,  desumanizá-lo, despersonalizá-lo fazia 

parte de uma política de transformá-lo numa  máquina de trabalho. Proibições, também, de 

praticar a cultura ancestral, partiam do governo e da igreja católica. 

Mas nada disto adiantou: pouco a pouco, mesmo enfrentando enormes dificuldades nos 

cerca de três séculos  que a escravidão durou (mas que ainda não cessaram totalmente) as 

vítimas dela desenvolveram  estratégias muito sutis e inteligentes para manter e expandir sua 

cultura. E de fato, conseguiram levá-la adiante, juntamente com a visão de mundo (ou a 

maneira de pensarmos sobre ele) que a caracteriza, para toda a sociedade brasileira, de alto a 

baixo. 

 

Enfim,  a pitada antropológica...  

Nós assimilamos a cultura e nos expressamos através dela por uma infinidade de  

maneiras como a fala, a escrita, o gesto, a postura corporal, nossos atos, a  arte -  incluindo a 

utilizada na publicidade.  Cada uma destas expressões têm um sentido, um significado, porque 

refletem nossa maneira de pensar. Como somos todos educados na mesma sociedade, muitas 

dessas maneiras de pensar são coletivas, comuns a todas as pessoas. Por isto é que a palavra 

“ônibus” foi substituída, nas  placas que assinalam os pontos de parada,  pela imagem do 

veículo,  porque não é preciso saber ler para saber o que significa.  Por isto, também, é que se 

pode dizer que a imagem do ônibus  “fala”, nos transmite o seu sentido. 

 É convivendo  com tal ou qual sociedade que  o antropólogo consegue  fazer uma 

“leitura” do conjunto de falas detectáveis e seus  significados.   

 Os princípios da  Antropologia Simbólica e seu ramo, a Visual (ver  na  internet), que 

utilizei para fazer uma leitura do anúncio, são, para mim,  as  ferramentas mais adequadas  

para procurar captar a visão de mundo dos integrantes das culturas. 

 Foram estas ferramentas que me permitiram enfocar  o conjunto de dados presentes no 

anúncio -   imagens,  textos e contexto sociocultural da época em que  foi criado – analisar e 

combinar estas informações  entre si, ouvir e interpretar seu coro de  falas  e escrever este 

pequeno artigo.  
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