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Resumo: A luz neon é uma invenção da primeira década do século XX. Por conta do 
brilho intenso e da variedade de cores foi prontamente adotada para fins publicitários. 
À medida que se tornou mais barata e disponível, a partir dos anos 1920, a luz neon 
alterou a paisagem de muitas cidades em função dos letreiros chamativos dos 
estabelecimentos comerciais. Um dos símbolos mais notáveis do consumismo do pós-
guerra, o neon adquiriu um status cultural ao ser absorvido pela pop art na década de 
1960. O movimento artístico que se apropriou de símbolos, ícones e produtos da cultura 
de massa, sobretudo, do cinema e da publicidade, adotou em sua proposta estética a 
luminosidade intensa e o colorido excessivo do neon. Presente em diferentes campos 
da arte pós-moderna, o neon tornou-se também uma expressão artística própria, a neon 
art. Este artigo discute a possibilidade de uma possível estética neon na obra do cineasta 
Gabriel Mascaro, a partir dos filmes Boi Neon (2015) e Divino Amor (2019). Entre 
outras coisas, pretende-se apontar que nessas duas obras o neon aparece como um 
elemento estético-narrativo que traduz as ambivalências de tradição e modernidade que 
perpassam, e de certo modo caracterizam, a realidade brasileira. 
Palavras-chave: Estética Neon; Cinema Pós-moderno; Cinema brasileiro; Gabriel 
Mascaro. 
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De maneira simples, a luz neon pode ser definida como uma luz brilhante, 

colorida, gerada quando uma corrente elétrica atravessa um tubo com gás neon ou 

neônio. Quem descobriu e popularizou essa luz foi o químico e engenheiro francês 

Georges Claude, em 1910. Não demorou para que a luz neon passasse a ser utilizada 

como sinalização publicitária. A primeira experiência nesse sentido é de 1912. Estima-

se que em 1927 a moderna cidade de Paris contava com mais de 6 mil letreiros de neon, 

uma nova e poderosa ferramenta de marketing. A popularidade alcançada pelos 

sinalizadores chamou a atenção de empresários e comerciantes estadunidenses que 

levaram o neon da Europa para os Estados Unidos (Davis, 2017).  
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A sinalização colorida armazenada em tubos que podem ser dobrados e moldados 

em uma grande variedade de formas gráficas tornou-se o símbolo ideal para o crescente 

mercado dos Estados Unidos. Ainda na década de 1920 o neon se espalha na paisagem 

visual das principais cidades daquele país. Ao longo dos anos 1930 o “show” de 

anúncios eletrônicos na região da Times Square, na cidade de New York, virou atração 

turística. Mais de um milhão de pessoas visitavam o local todos os dias. Em 1934, a 

cidade ostentava perto de vinte mil anúncios de neon instalados, apenas em Manhattan 

e no Brooklyn (Davis, 2017).  

Entretanto, no final da Segunda Guerra Mundial, o neon, até então a principal 

fonte de sinalização publicitária, entrou em declínio. Alguns fatores contribuíram de 

maneira decisiva para essa derrocada. Por um lado, as opções estéticas e o gosto do 

público mudaram, assim como o design e a propaganda. Por outro, o surgimento de 

novos materiais, como o acrílico e a luz fluorescente – fáceis de manter, mais acessíveis 

e de menor consumo de eletricidade –, reduziu a procura por anúncios em neon. Entre 

as décadas de 1950 e 1960, os sinalizadores de neon fabricados de modo artesanal foram 

sendo substituídos pelos industrializados de acrílico com luz fluorescente. Aos 

produtores artesanais de neon restou produzir placas de sinalização para cervejarias e 

pequenos estabelecimentos comerciais, além de cinemas, bares, lanchonetes e pistas de 

boliche.    

Ao mesmo tempo em que perdeu prestígio comercial, na década de 1960 o neon 

adquiriu status cultural ao ser absorvido pela pop art. Com o advento das chamadas 

novas mídias e o recrudescimento de tendências artísticas pós-modernas, o neon 

ressurge com mais força na última década do século XX, tornando-se também uma 

expressão artística própria, a neon art. Na passagem da primeira para a segunda década 

do século XXI, em um contexto marcado pelas novas audiovisualidades da web, das 

mídias sociais, etc. o neon ressurge na base de um novo gênero estético: o Vaporwave. 

Inicialmente, o termo foi usado para designar um gênero musical originário no ambiente 

virtual caracterizado pela apropriação e colagem de sons e imagens existentes. Mas é 

inegável a força da representação visual do Vaporwave. Assim como a dimensão 

sonora, seus elementos estéticos visuais assentam na cultura do remix, em que “estilos, 

práticas, processos de edição, os próprios conceitos de retrato e paisagem, são 

remidiados (BOLTER&GRUSIN, 2000), traduzidos de suas mídias predecessoras para 

uma nova mídia” (Raymundo 2019, 25). Nesse processo de remidiação, as escolhas, no 
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entanto, não são aleatórias: “um teor político emerge ao serem feitas tais escolhas 

processuais.” (Raymundo 2019, 23).  

Um dos símbolos mais notáveis do consumismo capitalista da era fordista, a luz 

neon pode ser entendida como expressão do que Guy Debord (1997) chamou de 

sociedade do espetáculo, do fetiche da mercadoria dominando toda a vida social. Para 

Debord (1997, 13), o espetáculo do consumo aliena o sujeito de sua realidade social 

imediata, das contradições da acumulação capitalista expressa na luta de classes em 

prol da aparência, “um pseudomundo à parte, objeto de mera contemplação”, de 

maneira semelhante à ilusão religiosa: “quanto mais ele contempla, menos vive; quanto 

mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende 

sua própria existência e seu próprio desejo”, observa Debord (1997, 24). 

A arte cinematográfica tem uma relação histórica e esteticamente rica com o neon, 

que passa por sua glorificação até à apropriação crítica. De modo bastante simples e 

resumido, pode-se dizer que essa relação começa nos letreiros das salas de rua, passa 

pelos diversos filmes que representam a vida noturna nas grandes cidades até tornar-se 

um recurso estético-narrativo em gêneros como o noir, a ficção científica, o neo-noir, 

além de toda uma série de filmes dotados de liberdade criativa e formal, chamados 

genericamente de pós-modernos, que misturam e reciclam os diferentes gêneros 

cinematográficos com certo espírito lúdico (Imbert 2019), para lançar uma visão crítica 

sobre o escapismo alienador da sociedade contemporânea.  

Este artigo traz alguns apontamentos sobre a possibilidade de uma estética neon 

em dois filmes do cineasta brasileiro Gabriel Mascaro, Boi Neon (2015) e Divino Amor 

(2019), a partir de um diálogo com a noção de neon-realismo no cinema pós-moderno 

brasileiro (Pucci 2009) e de um entendimento crítico da apropriação estética do neon. 

Busca-se apontar que, no cinema de Mascaro, o neon aparece como um elemento 

estético-narrativo que traduz as ambivalências de tradição e modernidade que 

perpassam, e de certo modo caracterizam, a realidade brasileira.  

 

Neon no cinema brasileiro pós moderno 

Em um livro intitulado Cinema Brasileiro Pós-moderno: o neon-realismo, 

Renato Luiz Pucci Jr. discute a emergência de um “novo” cinema brasileiro na década 

de 1980, após a ditadura militar. Um cinema que se caracterizava como contraponto 

estético e político à modernidade cinematográfica brasileira fortemente ancorada no 

ideário do cinema novo. Pucci se debruça especificamente sobre três filmes realizados 
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por jovens cineastas de São Paulo: Cidade Oculta (1986), de Francisco Botelho; Anjos 

da Noite (1987) de Wilson Barros; e A Dama do Cine Shangai (1988), de Guilherme 

de Almeida Prado, conhecidos como a “trilogia paulistana da noite”.  

De modo geral, os três filmes apresentam uma narrativa mais fragmentada, sem 

muita amarração de causa e consequência, são cheios de ironia e paródia lúdica, e se 

utilizam de estratégias de distanciamento, como o rompimento com a linearidade. São 

filmes que dialogam e trazem referências a outras obras e gêneros cinematográficos – 

do cinema noir aos musicais –, e à cultura midiática em geral, mas sem um 

compromisso crítico mais direto: “O neon-realismo, assim como outras variantes do 

cinema pós-moderno, possui sempre algo dos estilos rivais; não os devora, como na 

antropofagia modernista, mas também não se limita a replicar.” (Pucci 2009, 206). O 

corpo é também um elemento central nesses filmes que expõem a identidade fluída dos 

sujeitos pós-modernos.  

Pucci considera que a trilogia paulistana compõe uma variante estilística do 

cinema brasileiro pós-moderno, ao qual chama de neon-realista, em alusão irônica ao 

neorrealismo italiano (2009). Assim como em outras produções pós-modernas da 

época, a presença da luz neon em determinadas cenas, com a leveza e a fragilidade de 

suas filigranas luminosas, cria uma aura de efemeridade, de escapismo ou alheamento, 

em sintonia com o espírito da época, chamando a atenção do espectador para certas 

passagens narrativas.   

A partir desse corpus de filmes, Pucci caracteriza o que seria uma poética do pós-

modernismo no cinema brasileiro, por meio de sete princípios: 1) Oscilação entre 

narração clássica e recursos de linha modernista, com adoção de técnicas do ilusionismo 

clássico e do distanciamento moderno; 2) Preeminência da paródia lúdica, com o 

abandono da busca obsessiva pela originalidade da autoria do cinema moderno; 3) 

Caráter estetizante que não se esgota na procura do belo, em que há também um fascínio 

pelo falso, de maneira semelhante à estética Camp; 4) Impureza em relação a outras 

artes e mídias, com adoção do hibridismo transtextual; 5) Relação conciliável e, ao 

mesmo tempo, não integrada em relação à cultura midiática, garantida, sobretudo, pela 

paródia lúdica; 6) Não-exclusão a priori do espectador sem repertório sofisticado, em 

função da presença de elementos da narrativa clássica suficientes para a compreensão 

do público médio; 7) Persistência da representação, com predomínio hipertextual, em 

que há uma combinação entre a representação clássica e a denúncia da própria 

representação (2009, 199-200).  
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Os sete princípios da poética pós-modernista, propostos por Pucci, compõem um 

modelo teórico marcado pelo paradoxo: “Cada uma das sete características do modelo 

contém uma duplicidade irrevogável, fundindo traços de outras poéticas, sem 

contradição” (2009, 205). Além disso, na prática, podem se concretizar por meio de 

recursos técnicos e narrativos diferentes dos identificados na trilogia. Nesse sentido, 

muitos outros filmes brasileiros contemporâneos trazem características do estilo neon 

realista. Os filmes de Gabriel Mascaro, por exemplo, de algum modo dialogam com a 

trilogia da noite paulistana, em particular, a inserção de cenas com luz neon 

interrompendo o fluxo natural da narrativa; a questão da fluidez identitária; a 

centralidade do corpo e o diálogo com os gêneros cinematográficos; mas possuem 

especificidades, como veremos a seguir.  

 

Estética neon no cinema de Gabriel Mascaro  

O cineasta Gabriel Mascaro (24/9/1983) é um dos nomes mais importantes do 

cinema brasileiro contemporâneo. Sua obra cinematográfica envolve filmes de ficção, 

a exemplo de Divino Amor (2019) e Boi Neon (2015) objetos deste artigo; 

documentários, como Doméstica (2012) e Um Lugar ao Sol (2009); e o que o próprio 

realizador chama de filmes híbridos, cuja fronteira entre documentário e ficção são 

bastante diluídas, como A Onda Traz o Vento Leva (2012) e Avenida Brasília Teimosa 

(2010). Uma obra, portanto, diversa e abrangente que se debruça sobre temas 

contemporâneos e quase sempre controversos. Mas, é possível identificar dois aspectos 

marcantes no cinema de Mascaro: o diálogo com os gêneros narrativos e o corpo como 

fator de escrutínio e posicionamento político, como pode ser observado nos filmes 

analisados neste artigo.    

Boi Neon é um filme que expõe os bastidores de uma vaquejada, evento cultural 

do nordeste do Brasil no qual dois vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi 

puxando-o pelo rabo. Esteticamente, o filme dialoga com o documentário de 

observação e com certo realismo presente no neorrealismo italiano, no sentido de expor 

a vida cotidiana sem apresentar grandes acontecimentos de virada narrativa. Além desse 

diálogo com os gêneros cinematográficos, chama atenção em Boi Neon o quanto seus 

personagens rompem com a heteronormatividade de gênero sexual. Essa é, inclusive, a 

abordagem dominante da crítica a respeito do filme. 

O protagonista, o vaqueiro Iremar (Juliano Cazarré) é um tipo forte, destemido, 

que trabalha na preparação dos bois para a vaquejada, mas, nas horas vagas, se ocupa 
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em desenhar e costurar roupas femininas, expressando o desejo de ser inserir no mundo 

da moda, como estilista. Outra personagem central do filme é a motorista de caminhão 

Galega (Maeve Jinkings), responsável pelo transporte dos bois para as cidades onde 

ocorrem as vaquejadas que, a julgar por algumas cenas, também possui habilidades de 

mecânica ao fazer reparos no caminhão.  

Outros dois personagens do filme tensionam a heteronormatividade de gênero. 

Geise (Samya de Lavor) é uma mulher grávida e trabalha como vigilante noturna numa 

indústria têxtil. Ela usa farda, calça coturno e carrega uma arma de fogo na cintura. Mas 

durante o dia vende de porta em porta produtos cosméticos de beleza. Geise também 

rompe com certo estereótipo associado às gestantes como seres assexuados, e se mostra 

como uma mulher plena de desejo e sensualidade, na cena em que faz sexo com Iremar, 

na fábrica de tecido onde é vigilante. Por outro lado, Júnior (Vinicius de Oliveira), outro 

trabalhador dos bastidores da vaquejada, é um homem delicado e vaidoso que em frente 

ao espelho aplica cremes e alisa os cabelos com uma máquina de alisamento. Pode-se 

dizer que, em Boi Neon, o corpo aparece como potência para um devir de liberdade, de 

ruptura heteronormativa. 

Em Divino Amor, Gabriel Mascaro joga com a relação corpo e Estado. O filme é 

uma visão futurista do Brasil sob uma cruzada ultraconservadora, fundamentalista, de 

uma suposta teocracia evangélica. A história do filme é ambientada em 2027, época em 

que o país teria a maioria da população evangélica. E ainda que o Estado se definisse 

oficialmente como laico, o carnaval já não era a festa mais popular. A festa mais popular 

passou a ser a celebração gospel, a Festa do Amor Supremo. Esteticamente, Divino 

Amor também traz referências à narrativa clássica e dialoga de maneira mais intensa 

com o gênero ficção científica. No Brasil do futuro, apresentado no filme, os corpos 

estão submetidos à vigilância tecnológica presente em todas as portas de acesso aos 

lugares públicos e privados. Para as mulheres, em particular, os dispositivos de 

segurança são capazes de identificar se estão grávidas e se há registro paterno, antes 

mesmo delas saberem o resultado do exame de gravidez.  

A protagonista Joana (Dira Paes) é uma escrivã de cartório que recorre a métodos 

pouco convencionais e eticamente questionáveis, como usar o próprio corpo, para evitar 

que casais se separem. Joana inclusive leva os casais em crise para participar das 

terapias religiosas do grupo chamado Divino Amor, que ela e o marido, o floricultor 

Danilo (Júlio Machado) participam. Eles também estão em crise no casamento porque 

ela não consegue engravidar. Nos rituais do Divino Amor tudo é feito em nome da 
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preservação da família tradicional, inclusive sexo com terceiros. Daí o lema do grupo: 

"Quem ama não trai, quem ama divide". Nesse sentido, ao contrário de Boi Neon, o 

corpo, em Divino Amor, não aparece como potência de liberdade, mas sim como 

potência de dominação.  

De maneira semelhante aos filmes da trilogia da noite paulistana, a presença da 

luz neon nos filmes de Mascaro tem o sentido de interromper o fluxo natural da 

narrativa para chamar atenção para certas passagens narrativas. Nos dois filmes em 

análise é possível observar a presença dos princípios da poética pós-modernista 

propostos por Pucci: adoção de técnicas do ilusionismo clássico e do distanciamento 

moderno; relação conciliável e, ao mesmo tempo, não integrada com a cultura 

midiática; presença de elementos da narrativa clássica suficientes para a compreensão 

do público médio; combinação entre representação clássica e denúncia da própria 

representação.     

Os dois filmes também apresentam diferentes texturas de neon, mas é perceptível 

a predominância de dois tons: o vermelho, reservado para cenas mais quentes, eróticas, 

uma celebração do sexo; e o azul, para criar uma aura efêmera, de fuga para um espaço-

tempo indefinido, místico. Em Boi Neon, a luz aparece em tons mais coloridos de verde, 

azul e rosa, sobretudo, nas festas das vaquejadas e nos leilões de cavalos de raça. Nas 

cenas o neon é a expressão do espetáculo kitsch, da espetacularização do consumo que 

a festa popular se transformou, no sentido do fetiche da mercadoria, como fala Debord. 

Enquanto nas performances da mulher cavalo, o vermelho é a cor que cria uma 

ambiência erótica, para o delírio da plateia formada por trabalhadores rurais. As 

performances são também parte da espetacularização, em que o corpo da mulher é 

objeto de consumo.  

Em Divino Amor, a luz neon é quase onipresente. Já nos créditos de abertura do 

filme, aparecem os clássicos filetes coloridos de neon acompanhados de um som 

eletrônico no estilo Vaporwave, criando uma aura de efemeridade escapista que 

perpassa todo o filme. Tal como em Boi Neon, em Divino Amor a luz neon também 

aparece como símbolo da espetacularização da sociedade, em particular, na “festa maior 

do país do futuro: a Festa do Amor Supremo”, como diz a voz over da criança logo no 

início do filme. A festa é o espetáculo da fé, do fundamentalismo religioso. O tom das 

cenas é, predominantemente, azul. A trilha Vaporwave reforça ainda mais a dimensão 

etérea do espetáculo, para o delírio do público que acompanha a festa.     
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Mas o neon, em tom avermelhado, também está presente em Divino Amor e é 

símbolo de uma espécie de ritual de salvação ou sacralização da família por intermédio 

do sexo. O estímulo da relação sexual com outro parceiro ou parceira é o meio pelo 

qual os casais dispostos a se separar podem reconstruir a relação em prol da família. Há 

uma aparente liberdade nesse, digamos, método de “sexo livre”, ou seja, o uso do sexo 

como uma espécie de revigorante das relações, mas trata-se de uma estratégia para 

aprisionar os corpos ao destino traçado no enlace matrimonial: “até que a morte os 

separe”. Em outras palavras, a traição sexual é permitida nas sessões “terapêuticas” do 

Divino Amor por uma causa considerada maior: manter a unidade da família cristã. 

Pode-se fazer sexo com terceiros, mas o homem só pode ejacular dentro de sua esposa. 

É o momento onde ocorre a troca, ou seja, marido e mulher se reencontram.  

 

A moderna tradição brasileira em Boi Neon e Divino Amor 

Os dois filmes carregam elementos contraditórios do que Renato Ortiz (1994) 

chama de moderna tradição brasileira. Ao analisar a incipiente sociedade de massa e a 

formação da indústria cultural brasileira, nas décadas de 1960 e 1970, o antropólogo 

resgata a noção de “ideias fora do lugar” do crítico literário Roberto Schwarz, para dizer 

que o projeto da modernidade brasileira é marcado por certo descompasso relacionado 

à intenção e a possibilidade concreta de sua realização, ou seja, o moderno é atravessado 

por resquícios do arcaico, da tradição, de valores e expressões contrários.   

Desse modo, em Boi Neon, a leveza e a liberdade do corpo do trabalhador da 

vaquejada, Iremar, que quer ser estilista, contrasta com os gestos rudes dele no trato 

com os animais e, em determinadas ocasiões, com a caminhoneira, Galega, e sua filha, 

Cacá (Aline Santana). Aliás, essas duas mulheres são as únicas presentes o tempo 

inteiro no ambiente duro e hostil das vaquejadas. De modo geral, o filme foi muito 

elogiado pela crítica a respeito da inversão de papéis, por romper com 

heteronormatividade. Mas, a meu ver, no filme, o ambiente é de opressão às mulheres. 

A “liberdade”, ou o “corpo livre” é dos homens, como pode ser visto, por exemplo, na 

cena do banho coletivo, em um banheiro com água encanada e chuveiro, quando exibem 

seus corpos e suas genitálias. Enquanto Galega e sua filha tomam banho escondidas em 

ambiente improvisados, embaixo da carroceria do caminhão. Além disso, é da Galega 

o corpo objetificado que performa a mulher-cavalo, para o deleite dos homens.   

Em Divino Amor, a modernidade neon e tecnológica se apresenta como 

dominação dos corpos ancorada na tradição religiosa. Mas ainda que os corpos de 
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homens e mulheres sejam ambos dominados, não seria a mulher mais objetificada e 

dominada? É o que se percebe no caso da protagonista, Joana, cujo marido a abandona 

ao saber que ela não está grávida dele nem de qualquer outro integrante do Divino 

Amor. Joana também é abandonada por sua Igreja. O pastor não acredita na versão dela 

de que a criança na sua barriga não tem pai porque é uma dádiva do “Senhor”, um novo 

Messias. Ela também é abandonada pelo grupo de terapias religiosas a que pertencia, o 

Divino Amor, porque não pode entrar sem o marido. Por fim, acaba só e desorientada, 

como mãe solteira, na rave colorida de neon da Festa do Amor Supremo, um evento 

escapista altamente tecnológico e sedutor.  

Em suma, em Boi Neon e Divino Amor os corpos não são completamente livres, 

como pode parecer à primeira vista, porque são corpos assujeitados, presos às suas 

realidades sociais, ou seja, reproduzem as relações hetero de dominação masculina 

(Bourdieu, 2002), comportamento ainda dominante na sociedade brasileira 

contemporânea e, talvez, do futuro.   
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