
forbade the education of the evolution theory of Darwin in the schools. The work of the press 

is also observed and others media practices with the use of the public spaces for the church 

and local population, as well as the arrival of the radio to the end of the judgment, become 

also as the practical ones of information, the vehicles of mass and the 

institutions are adopted in the attempt to guide the public opinion.  

; Divine creation. 

se do subprojeto O texto fílmico como estruturador 

Texto Fílmico: Informação, Educação e 

O Vento Será Tua Herança (Stanley 

Kramer, 1960), tendo em vista discutir o papel dos veículos de massa no confronto entre 

diferentes saberes. Saber religioso, representado pelo criacionismo bíblico, seu confronto com 

a ciência, colocada no papel da teoria da evolução das espécies de Darwin, e o espaço em que 

O Vento Será Tua Herança retrata uma 

Graduanda em Museologia. Bolsista de Iniciação Científica da Universidade Federal do Estado do Rio de 



que teria um caráter dinâmico, estando 

dialética das opiniões que refletem as forças vivas da sociedade 

o papel dos meios de comunicação de massa, e em 

a imprensa, na formação dessa opinião, tendo como base de análise o filme O Vento 

o jornal como um meio de comunicação de massa e assim como que 

penetrando praticamente toda a população urbana e parte da população rural (KATZ; DORIA; 

O Vento Será Tua Herança, as informações 

sugestionar formas de comportamento e 

ública em um determinado sentido.  

rá com a difusão dos fatos. Através desses fatos os 

se no filme não só essa tentativa de 

orientação através dos jornais, como também feita pelas autoridades religiosas locais, que se 

s e comícios além da organização de manifestações públicas, como 

As notícias veiculadas através dos jornais vão estar geralmente atreladas a valores 

, a cidade fictícia em que o filme se passa. Em favor 

do réu, elas colocam termos irônicos e pejorativos em suas manchetes ao se referirem ao 



se contra o réu, defendendo o saber da 

Igreja e contra o saber científico. As práticas realizadas pela instituição religiosa e seus 

representantes serviam como tentativa de reforçar essa idéia. Bertram T. Cates ficava assim na 

em de algo nocivo àquela sociedade, enquanto a lei servia para sanar danos sociais 

causados pelo ensino do evolucionismo, encarado por seus oponentes como algo pecaminoso 

e deturpador das verdades divinas. Cates teria então, perturbado a sociedade ao ensinar tal 

O espaço jurídico vem então ser utilizado como local adequado para a resolução dessas 

questões. É utilizado então pela imprensa e aqueles outros que são desfavoráveis à lei como 

ntrárias, nem sempre aceitas pela autoridade competente, 

como no momento em que os cientistas chamados pela defesa são proibidos de depor a pedido 

O tribunal se apresenta como um espaço não tão democrático, ou neutro, como 

é, porém colocado pela sociedade como o lugar onde os danos sociais 

causados pelo réu devem ser avaliados, julgados procedentes ou não, e em caso afirmativo 

punidos, com o fim de reparar a sociedade do mal causado. Uma das questões da defesa é 

e o evolucionismo seria um mal para a sociedade, ou se o mal seria o detrimento 

fundamentalista de outro, neste caso o 
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