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APRESENTAÇÃO 

 

Ao tentar definir a natureza da História Política, certa vez escreveu o historiador 

francês René Rémond: “[...] É impossível para a história política praticar o isolamento: 

ciência-encruzilhada, a pluridisciplinaridade é para ela como o ar de que ela precisa para 

respirar.”1 Embora esse raciocínio seja voltado à História, vale dizer que todas as áreas do 

conhecimento que se preocupam com a política acabam rompendo barreiras disciplinares 

tradicionais. Em síntese, se os fenômenos políticos perpassam todas as esferas do social, 

sua compreensão exige, naturalmente, que se lance mão de ferramentas e métodos os 

mais variados. 

É com essa proposta de abertura interdisciplinar que o Eixo Política do VI 

ENEIMAGEM/III EIEIMAGEM acolheu os trabalhos reunidos neste volume. O denominador 

comum dessas pesquisas, é claro, é a utilização da imagem como tema de reflexão, 

contudo, o que mais impressiona é a diversidade dessas fontes imagéticas: tematiza-se 

desde cartazes de propaganda, histórias em quadrinhos, charges políticas, publicidade em 

jornais e revistas, televisão, cinema, enfim, busca-se pensar a política onde quer que ela 

tenha se utilizado ou, dito de outro modo, se transformado em imagem. 

O resultado, como se poderá comprovar na leitura dos textos, é dos mais ricos e 

instigantes, já que ultrapassa em muito a compreensão da política meramente como a 

atuação do Estado e das instituições. O que temos, na verdade, é a abordagem do político 

como articulador privilegiado das relações entre indivíduos e grupos, mostrando como o 

exercício do poder, ou a luta por ele, sempre se valeu das imagens como meio de 

convencimento. 

Por fim, através desse material convidamos o leitor a conhecer um pouco do que 

vem sendo produzido no campo dos estudos da imagem, seja na área da História, nas 

Artes, literatura ou Comunicação.     

 

Prof. Dr. André Lopes Ferreira

                                                           
1
 RÉMOND, René. Uma História Presente. In: RÉMOND, René (Org.). Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2003, p. 29. 
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Menos escolas, mais cadeias? Quando uma imagem suscita mais que 

mil palavras 
 

Stephane Silva de ARAUJO1 

Maria Cecilia Lorea LEITE2 

(UFPel/PPGE) 

  

Resumo: A estrutura das políticas públicas vem sofrendo abalos oriundos 

do cenário político brasileiro atípico de 2016. Neste contexto, destacamos o 

congelamento do teto de gastos permitidos com educação e o fortalecimento da 

política penal de superencarceramento. A aparente falta de relação entre tais 

políticas é passível de questionamento ao analisarmos uma charge do cartunista 

Tacho, publicada no dia 09.01.2017, em uma rede social do jornal “Correio do Povo”. 

Para compreendermos a potência do cartoon, lançamos mão do “Método 

Documentário de Interpretação”, atualizado por Ralf Bohnsack (2007) para fins de 

análise de imagens. Essa metodologia implica o desenvolvimento de três etapas 

analíticas inter-relacionadas, de modo a propiciar o estudo das imagens como 

documentos culturais. O conjunto de detalhes acessados por meio de tal 

metodologia nos possibilita compreender o sentido de uma ação social em dada 

época. Neste ensaio, considerando o cartoon focalizado, percebemos que pode 

haver relação entre a desvalorização do sistema educacional e um consequente 

incremento nos investimentos para o sistema prisional. 

 

Palavras-chaves: Método Documentário de Interpretação, Política Públicas, 

Superencarceramento. 

 

                                                           
1
 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Pelotas. Orientada pela Prof.ª Dr.ª 
Maria Cecilia Lorea Leite, coautora deste trabalho. stephaneslv@gmail.com  
2
 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com Pós-Doutorado na Université Paris 8. 
Professora Associada do PPG em Educação da UFPel e Coordenadora do Projeto de Pesquisa “Imagens da Justiça, 
Representações Curriculares e Pedagogia Jurídica”, financiado pelo CNPQ. mclleite@gmail.com  
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Introdução 

 

Os estudos na área das Ciências Humanas e Sociais vêm ampliando o 

espaço dedicado a diferentes metodologias de pesquisa que privilegiam a análise de 

objetos culturais.  Embora incipientes, conforme apontam as pesquisas de 

Fischman (2006; 2008), Bohnsack (2007), Liebel (2011a; 2011b), Leite (2014) e Loizois 

(2014) as investigações que utilizam imagens como objeto de estudo e/ou como 

instrumento de pesquisa vêm ganhando notoriedade no cenário acadêmico (LEITE; 

DIAS, 2013). 

 A potencialidade da utilização de imagens pode ser relacionada tanto 

a sua utilidade como um evocador de memórias na conjugação com outras técnicas 

para a produção de dados empíricos em uma pesquisa, quanto na interpretação dos 

seus elementos constituintes, visando o conhecimento acerca de determinado 

objeto. 

 Este artigo procura focalizar a utilização do Método Documentário de 

Interpretação, em especial relacionado à interpretação de imagens, especificamente 

um cartoon relacionado a um fato político vivenciado em nosso país. Pretende-se, ao 

analisá-lo com base no referido Método, demonstrar a aplicabilidade desta 

metodologia; apresentar o passo a passo da análise e interpretar o momento político 

descrito no cartoon a partir dos elementos imagéticos. 

 Contrariando a cultura moderna de desprestígio às charges, pretende-

se analisar um cartoon para evidenciar a potencialidade deste trabalho artístico no 

que se refere à crítica social. A imagem analisada foi produzida por Tacho e 

publicada no dia 09/01/2017, em uma rede social do jornal gaúcho “Correio do Povo”, 

a partir da divulgação de propostas referentes à pactuação dos governos federal e 

gaúcho, no sentido de efetivarem as prescrições do Plano Nacional de Segurança 

Pública, instituído na primeira quinzena de 2017, como resposta aos intensos 

conflitos gerados no sistema prisional brasileiro. Ressalta-se que o cartoon 

escolhido cumpre seu propósito, pois “a charge, assim, faz um corte transversal no 
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tempo e expõe um ponto que, de alguma forma, é digno de crítica ou registro em um 

determinado momento histórico”. (LIEBEL, 2011b. p.183) 

Demonstra-se a partir da interpretação da imagem, de acordo com os 

passos propostos por Ralf Bohnsack, a possibilidade de um elemento imagético 

transmitir as informações relacionadas ao habitus de uma sociedade. A propósito, 

como afirma Weller (2005), “a análise documentária tem como objetivo a descoberta 

ou indicialidade dos espaços sociais de experiências conjuntivas do grupo 

pesquisado, a reconstrução de suas visões de mundo e do modus operandi de suas 

ações práticas.” (p.269) 

 

O Método Documentário de Interpretação 

 

O Método Documentário de Interpretação foi criado pelo Sociólogo do 

Conhecimento Karl Mannheim (1893-1947), em 1921-22, visando à interpretação de 

diferentes visões de mundo. De acordo com Weller (2005, p.262) “Mannheim 

apresenta um método ou um caminho para a indicialidade dos espaços sociais e 

compreensão das visões de mundo de um determinado grupo.” Em linhas gerais, 

esta teoria, atualizada por Ralf Bohnsack, possibilita inferirmos sobre os aspectos 

da rotina de uma sociedade a partir da interpretação de seus produtos culturais, 

entre eles as imagens. Weller (2002) ao tratar sobre a gênese do Método 

Documentário afirma que 

 

A essência do procedimento de interpretação consiste em considerar 

os vários estratos da vida cultural e a relação de cada um com o 

outro, penetrando o máximo em direção à totalidade fundamental, 

através da possibilidade de entendimento das interconexões dos 

vários ramos dos estudos culturais. (WELLER, 2002, p.382) 

 

Neste sentido, temos que a análise documentária serve para interpretar 

objetos que são considerados por Mannheim como “ateóricos”,  
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Essa “coisa” ainda não identificada – a visão de mundo – concentra-se, 

num sentido ainda mais radical, no campo ateórico, na medida em que 

não pode ser concebida como de interesse lógico e teórico, nem ser 

integralmente expressa através de teses filosóficas ou de qualquer tipo de 

comunicação teórica. Todavia, mesmo as realizações não-teóricas, como 

os trabalhos de arte, os códigos de ética ou os sistemas de religião, são 

dotados de racionalidade e expressam um sentido explicitamente 

interpretável. (WELLER, 2002, p.385) 

 

Na mesma linha, Bohnsack (2007) apresenta a importância da análise de 

objetos ateóricos, como as imagens, para que se conheçam os elementos que 

compõem as práticas e rotinas de um povo. 

 

Esses conhecimentos implícitos ou anteriores estruturam, sobretudo, as 

ações habituais ou rotineiras. Esse conhecimento é transmitido, por um 

lado, através de narrações e descrições, ou seja, de forma metafórica e 

por intermédio de metáforas que representam graficamente as cenas 

sociais. Entretanto, o conhecimento ateórico, o conhecimento sobre o 

‘habitus’ é transmitido principalmente através da própria imagem, através 

da iconicidade. (BOHNSACK, 2007, p.290) 

 

Mannheim propôs então, a constituição do Método de Interpretação 

denominado Documentário, a partir da análise de objetos culturais de acordo com 

três níveis de sentido: 1) Objetivo ou Imanente – em que é realizada a descrição 

pontual acerca daquilo que se vê. A pergunta a ser feita ao objeto cultural é “o que” o 

compõe. 2) Expressivo – questiona-se “o que” os elementos descritos (reunidos) 

poderiam constituir segundo o senso comum.  3) Documentário  – interpretam-se os 

elementos descritos nas duas etapas anteriores com base no contexto histórico-

econômico-político-cultural-social do produtor do produto analisado, bem como do 

seu intérprete. Questiona-se “como” determinado produto cultural foi constituído. 

Ralf Bohnsack atualizou o Método, na perspectiva de utilizá-lo para a 

análise e interpretação de imagens. Para tanto, articulou aportes teóricos de Erwin 

Panofsky  (1892-1968) e de Max Imdahl (1925-1988), de modo a transformar o 
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mencionado método “em um instrumento de análise para a pesquisa social 

empírica de caráter reconstrutivo”. (WELLER, 2005, p.268)  Ao utilizar-se de 

conhecimentos do historiador de arte Erwin Panofsky, Bohnsack (2007) atualiza o 

Método Documentário de Interpretação, salientando que “a diferença entre 

interpretação iconográfica e iconológica corresponde à mudança da interpretação 

imanente para a interpretação documentária (...).” (p.290), o que resulta na 

passagem do questionamento sobre o que para o como. Bohnsack (2007) alerta 

“trata-se de uma mudança na formulação da pergunta, ou seja, ao invés de 

questionar o que são fenômenos ou fatos sociais, o pesquisador deve dirigir suas 

atenções para a compreensão de como estes são constituídos” (p.290). Cumpre 

salientar que ao propor o questionamento ‘o que’, com base em Panofsky, Bohnsack 

assume que não se trata apenas do nível iconográfico, mas também do pré-

iconográfico. O entendimento apresentado foi graficamente representado no quadro 

que segue. 

 

Quadro 1 – Método Documentário de Interpretação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Contudo, Ralf Bohnsack ainda se utiliza de conceitos oriundos da teoria de 

Max Imdahl com a finalidade de somá-los as contribuições de Panofsky. Desta 

forma, pretende-se questionar o que pode ser encontrado na imagem para além 

desta. Ao propor o “olhar que olha” fica clara a crítica de Imdahl a Panofsky 
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A crítica de Imdahl a Panofsky também pode ser explicada pelo fato de 

que Panofsky, ao questionar o como da produção ou formação dos 

conteúdos dos objetos e de seus modus operandi, o faz tardiamente e 

somente a partir do nível iconográfico no qual a informação já foi 

apreendida através de elementos verbais ou textuais. Já a interpretação 

icônica de Imdahl parte do nível pré-iconográfico, principalmente da 

composição formal da imagem. (BOHNSACK, 2007, p.294) 

 

De acordo com Liebel (2011a), a contribuição de Imdahl para o Método 

Documentário figura na inserção de elementos relacionados às “teorias técnicas da 

arte. Para Imdahl, é importante, por exemplo, o papel das cores, das linhas, das 

luzes e das formas na interpretação”. (p.175) Neste sentido, não se trata apenas do 

“Iconológico”, mas também do “Icônico”, relacionado à composição formal da 

imagem a ser analisada. 

Assim, a interpretação por meio do Método Documentário, revisado por Ralf 

Bohnsack, seria composta pelas fases: de interpretação formulada (pré-iconográfico 

e iconográfico, contribuições de Panosfsky) e interpretação refletida (icônico-

iconológico, contribuições de Imdahl e Panofsky), conforme o quadro que segue. 

 

Quadro 2 – Método Documentário de Interpretação de Imagens 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Weller (2005) afirma que todo objeto cultural é passível de interpretação, 

segundo os três níveis de sentido apresentados, ou fases dos processos 

interpretativos, uma vez que “todo produto cultural apresenta em sua totalidade os 

três níveis ou estratos distintos de significação, passíveis de serem revelados pelas 

análises científicas.” (p.263) 
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Neste cenário, compreendemos a relevância do estudo relacionado à 

difusão de informações referentes à conjuntura política vivida pelo país a partir da 

produção de cartoons. Na análise de Liebel (2011b, p.182) as charges, embora 

apresentem a mesma natureza de textos jornalísticos “não gozam do mesmo 

prestígio.” 

 

Carregando consigo a aura de pilhéria, a charge costuma ser julgada 

como elemento de menor valor no conjunto institucional do jornal e, 

portanto, como indigna de ser analisada. Some-se a isso a resistência da 

Academia em utilizar-se de fontes pictóricas em pesquisas nas Ciências 

Humanas (com exceção óbvia da História da Arte) e as charges acabam 

por ser excluídas dos estudos. (...) as charges continuam sendo relegadas 

em vários casos a um papel ilustrativo, raramente sendo de fato 

analisadas. (LIEBEL, 2011b, p.182) 

 

Desta forma, propõe-se a análise do cartoon do cartunista Tacho, publicado 

no dia 09.01.2017, em uma rede social do Jornal “Correio do Povo”, segundo as 

orientações do Método Documentário de Interpretação de Imagens. Desse modo, 

pretendemos evidenciar a potencialidade do estudo das imagens para conhecer um 

momento político, mais especificamente relacionado à vinculação das temáticas de 

educação e segurança pública propostas pelo governo federal e corroboradas pelo 

governo do Rio Grande do Sul. 

 

A relação entre a conjuntura educacional e de segurança pública 

a partir do Método Documentário de Intepretação de Imagens 

 

O cenário político brasileiro vem enfrentando alterações consideráveis nos 

últimos anos, sobretudo em 2016, a partir da ruptura abrupta do mandato 

presidencial de Dilma Roussef. Tais alterações dizem respeito as mais variadas 

demandas, sobretudo as relacionadas à esfera social. Neste sentido, as políticas 
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públicas voltadas à Educação e à Segurança Pública têm figurado de forma central 

entre as propostas de mudança considerável, apresentadas pelo atual governo. 

A criticidade presente na materialidade de trabalhos artísticos, tais quais as 

charges e os cartoons, faz transparecer a possibilidade de denúncia presente 

nesses trabalhos. Assim como, evidencia a relação existente entre políticas públicas 

até então relegadas cada uma a sua circunscrição. Compreendemos, então, que tais 

objetos culturais podem contribuir para o estudo da conjuntura política de uma 

localidade, a partir da temática que abordam. A seguir, apresentamos a análise do 

cartoon, observando os passos do Método Documentário de Interpretação de 

Imagens, de acordo com os argumentos até aqui expostos. 

 

 

Figura 1 – Cartoon Plano 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo, 09/01/20173 

                                                           
3
 A imagem foi disponibilizada na rede social Facebook do referido Jornal. Disponível em: 
https://www.facebook.com/correiodopovo/photos/a.708525449190626.1073741827.580405362002636/1284915824884916/?type=3
&theater  
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- Análise do 1º nível de sentido: PRÉ-ICONOGRÁFICO 

  

Conforme foi apresentado anteriormente, no nível pré-iconográfico se 

pretende revelar os elementos que constituem a imagem, estes devem ser descritos 

de forma completa. De acordo com Liebel (2011a, p.174), busca-se “por ‘o que’ é a 

imagem, ou seja, pelo que está nela representado, sendo respondida de forma 

simples e direta, com descrição dos objetos, dos fenômenos e do ambiente”. Ainda, 

segundo a orientação do autor é possível depreender que 

 

o primeiro passo seria levantar os elementos primários e naturais da 

imagem, ou seja, aquilo que se pode ser reconhecido na composição geral 

apenas a partir de nossas experiências cotidianas. Nessa fase da 

interpretação, o pesquisador irá descrever as linhas e cores, bem como os 

elementos representados em suas ‘formas naturais’, como os animais, as 

pessoas, o cenário e as emoções dos representados. (LIEBEL, 2011b, 

p.185) 

 

O exercício de interpretação deste nível de sentido segue, conforme 

descrição clara e completa da charge escolhida. A imagem é composta por 

desenhos de traços simples dispostos sob um fundo azul intenso e claro. Nesta, 

podem ser evidenciados três planos de atenção. No primeiro, foi retratada uma 

intervenção arquitetônica alta e cinza, com as extremidades laterais aumentadas em 

relação ao seu centro. Nas referidas extremidades há a existência de dois 

quadrados, um em cada lado, com a representação de uma figura que parece 

humana trajada na cor verde no seu centro. Entre os referidos aumentos são 

dispostos quatro elementos compridos e curvados, na cor branca, em posição 

vertical. Entre estes, e, em altura relativamente menor, encontram-se riscos 

circulares. Abaixo desta representação se encontram cinco quadrados dispostos em 

sequencia, na posição horizontal, divididos em nove partes, cada um, a partir do 

traço de quatro riscos, dois na horizontal e dois na vertical. Após esta sequencia, na 

parte inferior da intervenção arquitetônica há a presença central de um retângulo 
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azul envolto por espessa borda, dividido em duas partes, que contém, em sua área 

superior, pequenos quadrados listrados, e, na parte inferior, três pontos cada uma. 

Ainda, é possível perceber a presença de nove pequenos retângulos dispostos 

aleatoriamente na figura. 

Em um segundo plano, há outra intervenção arquitetônica bem menor que a 

primeira, composta por um pentágono com espessa borda superior. Em sua face 

esquerda, possui um retângulo vertical menor, divido em duas partes por um traço, 

rente ao solo. Ao lado desta figura, há um quadrado também dividido em duas 

partes. Ambos são alaranjados, assim como a borda superior do desenho. Nas 

laterais deste, há um elemento escorado entre a figura e o solo. O terceiro plano 

caracteriza-se pela presença de elementos dispersos no desenho. Ao lado esquerdo 

da intervenção arquitetônica menor, há uma representação que sugere ser uma 

árvore. Entre as duas intervenções há um círculo amarelo envolto por traços 

verticais pretos e uma figura branca oval desenhada a partir de traços circulares. Ao 

lado direito da intervenção maior, repete-se a presença de uma figura branca oval 

desenhada a partir de traços circulares. 

Importante salientar que todos os planos descritos foram desenhados em 

cima de uma representação colorida em tons de verde e marrom, com alguns traços 

verticais curtos dispersos. Acima das intervenções arquitetônicas existe um espaço 

branco, sob o azul que colore o fundo da imagem, onde são dispostos elementos 

textuais. À intervenção de pequeno porte é indicada a inscrição “escola de educação 

mínima”, em letras grandes e maiúsculas. À intervenção de grande porte a 

indicação é “presídio de segurança máxima”. Ainda, em fonte diversa é descrito um 

título para a representação, denominada “Plano”. 

 

- Análise do 2º nível de sentido: ICONOGRÁFICO 

 No nível iconográfico pretende-se definir o que os elementos 

imagéticos e textuais reunidos podem significar de acordo com o senso comum. 
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O segundo passo, a análise iconográfica, é constituído de uma 

interpretação das ações e gestos que se passam na imagem de modo a 

encontrar um sentido geral para eles, a apreensão de sua natureza de 

acordo com o senso comum. (...) A análise iconográfica abrange ainda 

outras interpretações estilísticas e de senso comum, como, por exemplo, 

o reconhecimento de símbolos e de arquétipos presentes no imaginário.  

(LIEBEL, 2011a, p.174) 

 

 Poderíamos dizer então, conforme Bohnsack (2011, p.118), que esta é 

uma fase de interpretação que se caracteriza pela “atribuição de motivo”. De acordo 

com Liebel (2011b, p.185), “deve-se procurar pelos motivos inocográficos”. Aqui, a 

totalidade dos elementos pré-iconográficos deve ser interpretada e tomada 

enquanto temas ou alegorias. Sendo assim, passamos à análise da charge.  

Os desenhos que compõem a imagem são retratados sob um fundo azul 

que sugere ser um céu claro. Nesta etapa da análise, descreveremos as imagens tal 

qual a ordem dos planos descritos na etapa anterior. Logo, no primeiro plano, a 

intervenção arquitetônica alta e cinza sugere ser uma edificação voltada para o 

sistema prisional, dada a presença das extremidades aumentadas, com um 

quadrado que contém, ao centro, uma figura que parece ser humana. A reunião 

destes elementos parece configurar a descrição de torres de vigilância que estão 

sendo operadas por servidores que vestem indumentária semelhante às utilizadas 

nos serviços policiais militares. No centro das extremidades, os elementos 

compridos e curvados entremeados por riscos circulares indicam a presença de 

colunas de concreto armado envoltas por arame farpado. Abaixo desta estrutura, os 

cinco quadrados, divididos em nove partes, a partir de quatro riscos, dois verticais e 

dois horizontais são o indicativo de janelas que possuem grades em sua 

composição. Na parte inferior deste estabelecimento prisional e ao seu centro o 

retângulo vertical azul, divido em duas faces, circundado por borda espessa e que 

possui dois quadrados superiores riscados e três pontos inferiores em cada face da 

divisão, parece configurar-se uma porta de acesso, que se encontra fechada. Os 

nove retângulos menores dispostos na figura sugerem a representação de tijolos 

que estariam a vista na edificação. A inscrição “presídio de segurança máxima” sob 
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a referida construção, aliada aos elementos já descritos, reforça o indicativo de que 

se trata de um estabelecimento prisional. 

No segundo plano, a intervenção arquitetônica descrita em formato de 

polígono indica a existência de uma casa composta por uma porta, teto e janela em 

tons alaranjados, assim como dois retângulos que sugerem serem dois tijolos à 

vista sob a janela. Nas laterais, dois traços, um de cada lado da casa, são o 

indicativo da existência de escoras para a sustentação da referida casa. A referência 

a casa encontra justificativa na inscrição existente em área imediatamente superior 

a construção: “escola de educação mínima”. No terceiro plano, os elementos 

dispersos na imagem sugerem relação com elementos naturais, compostos por 

uma pequena árvore, ao lado esquerdo da casa, um sol e uma nuvem, entre a casa 

e o presídio, e uma nuvem na lateral direita do presídio. Abaixo de todas as 

representações descritas, há o indicativo de presença de gramíneas, considerando o 

solo colorido em verde e marrom com pequenos traços verticais pretos. 

No que se refere à inscrição que emprega o nome ao cartoon, a palavra 

“Plano”, sugere referência às ações propostas pelo governo federal e corroboradas 

pelo governo gaúcho, em se tratando das políticas de educação e segurança pública. 

 

- Análise do 3º nível de sentido: ICÔNICO-ICONOLÓGICO 

 Na última fase de interpretação de imagens, procuramos documentar 

a mensagem que está sendo veiculada por meio da reunião de elementos 

imagéticos. A análise deve ser feita segundo a conjuntura em que a imagem foi 

concebida, bem como, ter sua interpretação firmada na apresentação do intérprete e 

de seu tempo. Pretende-se aqui estabelecer a relação que as características totais 

da imagem têm com o contexto em que foram produzidas, analisando-se inclusive 

aspectos como luz, cor, texturas, planos e etc. 

 Visa-se contextualizar a visão de mundo que se expõe a partir da 

imagem, bem como a rotina ou aspectos da sociedade em que esta se insere. 
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Esse passo compreenderá a caracterização de elementos determinantes 

no reconhecimento de elementos coletivos, como um país, uma época ou 

uma classe, bem como de religiões, ideologias e filosofias (PANOFSKY, 

2006, p.39). Isso aponta para a análise da visão de mundo 

(Weltanschauung) e do habitus (no sentido de Bourdieu, 1980) da 

sociedade ou grupo em questão, ou seja, do modus operandi tanto do 

pensar quanto do agir de seus diferentes produtores. (LIEBEL, 2011a, 

p.175) 

 

Ao atualizar o nível icônico-iconológico no Método, o sociólogo Bohnsack 

procura oferecer a este maior precisão metodológica.  

 

Bohnsack coloca a reconstrução do terceiro nível de sentido no centro da 

análise empírica, o que significa que, ao invés da reconstrução do decurso 

de uma ação (nível objetivo ou imanente), passaremos a analisar e 

reconstruir o sentido dessa ação no contexto social em que está inserida 

(nível documentário). (WELLER, 2005, p.268)  

 

Com base nos estudos de Imdahl, Bohnsack propõe a interpretação das três 

dimensões da estrutura ou composição formal da imagem, quais sejam, a estrutura 

planimétrica total, a coreografia cênica e a projeção perspectivista. Tais dimensões 

da estrutura formal da imagem foram assim descritas por Leite e Loguercio (2013) 

ao analisarem um vídeo com imagens fixas por meio do Método Documentário 

 

a estrutura planimétrica total, quando é examinada a construção da 

imagem no nível plano; a coreografia cênica, etapa na qual o foco é o 

entendimento da ambientação que ocorre em uma cena social; e a 

projeção perspectivista, que visa a identificar a espacialidade e a 

corporalidade dos objetos, estando dirigida para o exame do mundo 

exterior retratado na imagem. (LEITE; LOGUERCIO, 2013, p.141) 

 

Salienta-se que nesta etapa alteramos a questão apresentada a imagem, 

não perguntamos mais “o que” a constitui, mas sim “como” seus elementos 
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reunidos constituem a mensagem que está sendo veiculada. Neste sentido se 

procede a interpretação da charge em questão. 

A análise da composição formal da imagem demonstra que houve nítida 

intenção em representar a superioridade do estabelecimento prisional, segundo a 

política adotada pelos governos federal e gaúcho, frente à crise do sistema prisional 

divulgada pela mídia na primeira quinzena de 2017. Uma das ações incorporadas ao 

“Plano de Segurança Pública” instituído pelo governo Temer diz respeito à instalação 

de cinco novos presídios federais no país. O primeiro estado a se candidatar como 

pretenso receptor do referido estabelecimento foi o Rio Grande do Sul, que já 

recebeu o indicativo de construção da unidade em até um ano, a contar de março de 

2017. A inscrição apresentada acima do prédio “Presídio de Segurança Máxima” 

corrobora a perspectiva de se tratar do tipo de unidade proposta no Plano (com 

rígidos padrões de segurança e vigilância), e demonstra a relação do seu tamanho 

na imagem com a repercussão social de sua instalação no estado gaúcho. A 

apresentação da escola como uma casa evidencia a importância que vem sendo 

dada às questões educacionais no estado, mínima, e a necessidade de ser a casa a 

primeira instituição de educação, visando a não inserção dos sujeitos no complexo e 

falido sistema prisional brasileiro. Tais questões ganham destaque quando 

vinculadas à inscrição presente na parte superior desta figura: “escola de educação 

mínima”.  

A nosso ver, resta demonstrada a relação existente entre a não produção de 

corpos dóceis na escola e a consequente produção de “clientes” para o cárcere. Em 

outras palavras, o pequeno investimento em educação teria por consequência 

essencial um investimento superior em formas de contenção dos sujeitos, tais como 

as prisões. 

  

CONSIDERAÇÕES 
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 Percebe-se a partir da análise de uma imagem a potencialidade desta 

metodologia para a interpretação de mundo por meio de elementos imagéticos. 

Temos que o Método Documentário de Interpretação de Imagens pode nos auxiliar a 

analisar contextos diversos e alheios a nossa experiência direta enquanto 

pesquisadores, possibilitando, assim, desenvolver conhecimentos acerca de meios 

e temáticas até então pouco conhecidas. 

 

O método documentário de análise de imagens, ao procurar expandir ao 

máximo possível os níveis de compreensão da fonte, permite ao 

pesquisador maior possibilidades de exploração da mesma, uma vez que 

prima, para além do significado da fonte, pelos seus modos de 

constituição e de produção. Tal procedimento leva ao conhecimento 

amplificado acerca de seus produtores, da sociedade em que a imagem 

foi concebida. (LIEBEL, 2011b, p.195) 

 

Entende-se que tal perspectiva ficou manifesta neste ensaio, a partir da 

apresentação da interpretação de imagem referente a uma questão política 

vivenciada na relação entre entes federal e estadual. Uma das qualidades do Método 

Documentário de Imagens pode ser considerada justamente a possibilidade que 

oferece à comunidade, para que se aproprie das imagens que a circundam, de modo 

a contribuir para interpretar o mundo em que vive. 

Compreendemos, assim, que as imagens são potenciais tradutoras das 

vivências, rotinas e hábitos de uma sociedade, de modo que podem expressar os 

gostos, atitudes e comportamentos frente a diferentes enunciados da vida cotidiana. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BOHNSACK, Ralf. A interpretação de imagens e o Método Documentário. 

Sociologias. Porto Alegre, ano 9, n.º18, jun/dez, 2007, p.286-311. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

______________. A interpretação de imagens segundo o método documentário. In: 

WELLER, Wivian. PFAFF, Nicolle (Orgs.) Metodologia da pesquisa qualitativa em 

educação: teoria e prática. Petrópolis: Vozes, 2011, p.114-134. 

FISCHMAN, Gustavo E. Las fotos escolares como “analizadores” en la investigación 

educativa. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 31, n. 2, p. 79-94, julho/dez. 2006. 

Disponível em: http://www.ufrgs.br/edu_realidade. Acesso em 18.10.2016. 

FISCHMAN, Gustavo E. Reflexões sobre imagens, cultura visual e pesquisa 

educacional. In: CIAVATTA, Maria. Educação e Imagens. São Paulo: Vozes, 2008, p. 

109-127.  

LEITE, Maria Cecilia L.; DIAS, Renato Duro. Imagens da Justiça e educação jurídica 

na contemporaneidade. In: MEZAROBA, Orides; NETO, José Querino Tavares; 

VASCONCELOS, Silvia Andréia (Orgs.)  Direito, Educação, Ensino e Metodologia 

Jurídicos. Editora Funjab, p.126-145, 2013. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=cb13de2e50ac695a. Acesso em: 

03.02.2017. 

_____________; LOGUÉRCIO, Rochele. Políticas Curriculares. In: TURA, Maria de 

Lourdes Rangel; GARCIA, Maria Manuela Alves. (Org.). Currículo, Políticas e Ação 

Docente. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013, p. 137-157. 

LIEBEL, Vinicius. Entre sentidos e interpretações: apontamentos sobre análise 

documentária de imagens. Educação Temática Digital, Campinas, v.12, n.2, 

jan/jun/2011a., p.172-189. 

______________. A análise de charges segundo o método documentário. In: 

WELLER, Wivian. PFAFF, Nicolle (Orgs.) Metodologia da pesquisa qualitativa em 

educação: teoria e prática. Petrópolis: Vozes, 2011b, p. 182-196. 

_____________. Ângelo Agostini e a Charge no Crepúsculo Imperial – Apontamentos 

Preliminares acerca da Questão Abolicionista. Almanack, Guarulhos, n.11, dezembro 

de 2015, p.757-793. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
http://www.ufrgs.br/edu_realidade
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=cb13de2e50ac695a


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

LOIZOS, P. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. In: BAUER, 

M.W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 

prático. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 137-155. 

TACHO. Plano. Facebook do Jornal Correio do Povo. Acesso em 09.01.2017. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/correiodopovo/photos/a.708525449190626.1073741827.58

0405362002636/1284915824884916/?type=3&theater  

WELLER, Wivian; SANTOS, Gislene; SILVEIRA, Rogério L. L. da S.; ALVES, Adilson F.; 

KALSING, Vera S. S. Karl Mannheim e o método documentário de interpretação: 

uma forma de análise das visões de mundo. Sociedade e Estado, Brasília, v. XVIII, n. 

2, jul./dez. 2002, p. 375-396. 

______. A contribuição de Karl Mannheim para a pesquisa qualitativa: aspectos 

teóricos e metodológicos. Sociologias, Porto Alegre, ano 7, nº 13, jan./jun. 2005, p. 

260-300. 

 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017
https://www.facebook.com/correiodopovo/photos/a.708525449190626.1073741827.580405362002636/1284915824884916/?type=3&theater
https://www.facebook.com/correiodopovo/photos/a.708525449190626.1073741827.580405362002636/1284915824884916/?type=3&theater


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

Da TV à Rede Mundial de Computadores: Snowden e a crítica ao controle 

audiovisual 

 

Manoel Dourado BASTOS 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

  

Resumo: A partir da discussão dos vazamentos de Edward Snowden sobre 

a NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA), o presente trabalho avalia as 

características políticas da vigilância na rede mundial de computadores. Utiliza-se o 

material bibliográfico e o documentário produzidos pelos jornalistas que 

acompanharam os vazamentos, bem como o filme ficcional sobre Snowden, para 

observar os aspectos gerais da questão. Baseado nas considerações sobre os meios 

de comunicação como meios de produção, conclui-se que a rede mundial de 

computadores, sucedendo o caráter hegemônico da TV, amplia a estrutura 

contraditória do controle social audiovisual, por alcançar alto grau de amplificação e 

viabilizar grandes quantidades de armazenamento de conteúdos produzidos, 

mediado por um sistema de codificação aparentemente acessível, mas que se 

fundamenta num princípio de alternação que exige conhecimentos técnicos 

restritos, conforme a conceituação de Raymond Williams. Assim, reconhece-se que 

o decisivo enfrentamento de Snowden contra a vigilância multimídia apresenta 

limites a serem superados. 

 

Palavras-chaves: Indicar ao menos 3 palavras-chaves separadas por 

virgulas 

 

Snowden, o herói e seu caráter 

 

                                                           
1
 Professor Adjunto do Departamento de Comunicação. 
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Snowden: herói ou traidor2 foi o título algo sensacionalista que o filme de 

Oliver Stone ganhou em sua tradução brasileira. Por aqui, o filme fez muito sucesso 

não só por contar a história dos vazamentos, em 2013, de documentos da NSA 

desdobrados por Edward Snowden (interpretador por Joseph Gordon-Levitt), mas, 

principalmente, porque ele se propõe, ainda que brevemente, a explicar os escusos 

interesses internacionais dos ataques à Petrobrás, que redundaram no golpe de 

2016 no Brasil, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

É verdade que o trecho dedicado a apresentar a rede internacional de 

interesses que fundamenta as ações de inteligência e espionagem dos Estados 

Unidos ao redor do globo é impactante (o que garantiu rasgados elogios de 

importantes personalidades da esquerda nacional), porém bastante diminuto no 

escopo total do filme. A bem da verdade, a fatura do filme é muito menos 

empolgante exatamente no que tange o caráter global das ações de espionagem da 

NSA. 

Sem margem a ambiguidades, o trabalho de Stone é bastante linear na 

representação por assim dizer humanizada de Snowden como um patriota 

estadunidense que vive um drama de consciência ético em sua jornada profissional 

nas agências de inteligência dos EUA e que encontra solução no grande amor que 

sente por sua companheira Lindsay Mills (interpretada por Shailene Woodley). Não é 

nosso interesse desenvolver pormenorizadamente argumentos fílmicos que 

demonstrem o fio condutor da obra, de maneira que um exemplo geral bastará para 

indicar a correção da ideia. 

Desde o princípio do filme, que apresenta a frustrante tentativa de Snowden 

servir ao exército estadunidense a fim de defender a pátria contra terroristas, o que 

redunda em sua busca por uma colocação na CIA como gênio hacker, as questões 

são fundamentalmente postas e resolvidas num nível pessoal íntimo. A proximidade 

nas relações com o diretor da CIA Corbin O’Brian (interpretado por Rhys Ifans)3 é 

                                                           
2
 Ao fim do filme, o próprio Snowden aparece, numa cena apoteótica. Ver (Snowden: herói ou traidor, 2016). 

3
 Corbin O’Brian é um personagem fictício, que serve no filme como um tipo social, visando representar a figura do burocrata 
da inteligência estadunidense. A referência de Stone ao personagem O’brien de 1984, antagonista no romance distópico de 
George Orwell, foi declarada pelo próprio diretor em entrevista. Cf.: https://www.cnet.com/news/orwell-was-right-oliver-
stone-on-what-makes-snowden-exciting/ 
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comparável àquelas que Snowden tinha com Mills, de maneira que seu drama de 

consciência pendula entre o dever patriótico, que também é uma dívida pessoal com 

O’Brian, e as liberdades individuais, que ele aprende a valorizar no convívio com a 

democrata Lindsay. 

Quando, enfim, é revelado a Snowden todo o complexo de disputas militares 

e diplomáticas em que suas ações de inteligência estão enredadas (momento que 

causou – justo – frisson na plateia brasileira), não vemos a reação ética de um herói 

na luta contra os desmandos da política estadunidense, o que só ocorrerá quando 

ele percebe que a intimidade de suas relações com Mills, bem como a integridade 

física dela, estão em perigo. Só então Snowden põe em execução um plano para 

desmascarar a NSA e o governo estadunidense. Enfim, para quem esperava um 

thriller impactante, com cenas de perseguição dignas de um filme hollywoodiano de 

ação e aventura, é decepcionante. Porém, tal decepção revela pouco do filme. Mais 

importante é se perguntar sobre o caráter de Snowden representado nas telas. 

 A dúvida aparentemente retórica posta no título da versão brasileira 

do filme se desdobra da necessidade de qualificar o deslizamento de caráter de 

Snowden. Se antes ele era um devoto republicano desejoso de servir ao país, sua 

dedicação e fidelidade nas instituições de segurança vão revelando elementos da 

política, local e global, dos estadunidenses que afrontam os princípios éticos que o 

moveram até ali, ao ponto de ameaçar sua própria integridade pessoal. O filme 

pretende mostrar, a bem da verdade, que o deslizamento não é de caráter, mas sim 

a manutenção da fidelidade a princípios que demanda uma mudança de conduta. O 

patriotismo, por exemplo, não deixa de existir, mas sai da esfera da devoção às 

instituições militares e paramilitares estadunidenses para aquela da liberdade 

democrática, o mito fundador dos EUA. 

 Essa conversão se resolve no âmbito da intimidade e é a partir daí que 

se observa a dinâmica social. Obviamente, há de se considerar que o foco dramático 

na personagem de Snowden é uma demanda hollywoodiana entranhada nas 

possibilidades expressivas fílmicas, mesmo que o filme não tenha recebido apoio da 

grande indústria cinematográfica estadunidense. Contudo, não se trata de lamentar 
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o caráter desconjuntado entre a temática política densa e a formalização 

melodramática frouxa. Pelo contrário, é importante reconhecer que, à revelia das 

intenções de Stone, o foco personalista do filme indica muito do caráter político das 

ações de Snowden e devem nos fazer pensar. 

 Não resta dúvida do feito político alcançado por um agente da 

inteligência estadunidense que resolve dar com a língua entre os dentes e expor 

com minúcia documental o modo de operação da espionagem contra civis em suas 

atividades rotineiras em ligações telefônicas e trocas de e-mails. Ela se liga ao 

ambiente de denúncias sobre o caráter controlado pelos grupos de poder da 

internet, tendo em Julian Assange, Chelsea Manning e o Wikileaks como 

inspiradores maiores. Porém, enquanto o Wikileaks originalmente visava a política 

internacional estadunidense de “Guerra contra o Terror”, Snowden preocupa-se 

sobretudo com a espionagem do cidadão comum estadunidense gerada pela 

tentativa de atacar o “terrorismo”. Não precisamos nos perder nas infindáveis e 

infrutíferas discussões sobre o quanto há de verdade factual nas passagens do filme 

em que Snowden desconfia estar sendo observado pela câmera do computador 

enquanto faz sexo com Mills, dentre outras cenas em que se incomoda com a 

vigilância de sua privacidade. Ao fim, o que interessa observar é que a medida da 

ação política de Snowden como apresentada pelo filme é o indivíduo ante o abuso de 

poder do Estado e das grandes corporações contra as liberdades civis. 

 Numa passagem de Citzen Four (2014)4, documentário premiado com 

o Oscar, estamos diante de mais indicações sobre como Snowden vê a questão. O 

filme apesenta justamente o momento em que Snowden, escondido em Hong Kong, 

revela os segredos da NSA para a cineasta Laura Poitras (diretora do documentário, 

estadunidense, radicada em Berlim), o jornalista estadunidense (radicado no Brasil) 

Glenn Greenwald e o jornalista escocês (radicado nos EUA) Ewin MacAskill. Num 

dado momento do documentário, Snowden invoca a Hidra como princípio 

organizativo da internet, o que levará seu legado adiante. 

                                                           
4
 (Citzenfour, 2014) 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

A Hidra de Lerna, sabemos, é o segundo trabalho enfrentado pelo semideus 

Héracles (ou Hércules, seu nome latino segundo a adaptação da mitologia romana) 

em sua luta pelo domínio da natureza e pela consolidação do poder urbano. A Hidra, 

monstro mitológico, criatura enviada por Hera para matar Héracles, tinha o corpo de 

dragão e três cabeças de serpentes com extraordinário poder curativo, de maneira 

que, quando uma era cortada, duas outras surgiam no lugar. Ao encontrarem em 

Héracles o símbolo ideal para representar sua concepção de mundo, posta em 

prática na brutal consolidação do capitalismo no Atlântico, os detentores do poder 

reconheceram no mito da Hidra o lado oposto, as tradições populares 

anticapitalistas, uma ameaça ao desenvolvimento econômico e a consolidação do 

Estado.5 

Snowden não faz referência a esse desdobramento histórico na crítica ao 

capitalismo ao relembrar da mitologia da Hidra, mas está interessado em apontar 

para a possibilidade de sobrevivência de suas acusações. O filme de Poitras, que é 

explícito quanto a isso, e o livro de Greenwald (GREENWALD, 2014) poderiam ser 

entendidos como elementos da Hidra – ou seja, mesmo que Snowden viesse a ser 

abatido, esperava-se que outros dessem continuidade no encaminhamento da 

acusação. Ainda assim, a homologia com a Hidra aqui nos leva a sugerir que 

Snowden aponta para a necessidade de entender a internet para além da disputa 

entre o indivíduo heroico e o gigante Estado opressor, mas como um processo de 

relações e ordem sociais, em termos próximos à representação do desenvolvimento 

político e econômico do sistema capitalista e das tradições populares anticapitalistas 

que o enfrentam. 

 

Comunicação, relações e ordem sociais 

 

                                                           
5
 Há um livro decisivo sobre o assunto (A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do 
Atlântico Revolucionário), escrito por Peter Linebaugh e Marcus Rediker, que aponta para a necessidade de observação de 
uma história lobal do trabalho. Em mais de um sentido, o livro é atualíssimo para a avaliação dos aspectos apontados por 
Snowden. Infelizmente, não há condições de desenvolver tal assunto no escopo desse artigo. Cf. (LINEBAUGH e REDIKER, 
2008) 
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No intuito de construir uma história da produção comunicativa, num texto 

de 1979 Raymond Williams (WILLIAMS, 2012) apresenta três aspectos tipológicos da 

comunicação que se dá a partir do uso ou da transformação, pelo trabalho, de 

material não humano. Fugindo de uma concepção que deduz ingênua e 

equivocadamente o processo histórico da comunicação a partir de uma distinção 

entre aquela que seria, por assim dizer, biologicamente definida daquela outra 

tecnologicamente orientada, ou seja, de um lado uma comunicação imediata e 

“natural” e do outro uma tecnicamente mediada, Williams enfatiza o caráter 

histórico da comunicação e reconhece os meios de comunicação como meios de 

produção. 

Com isso, Williams lembra que mesmo as assim chamadas “linguagens do 

corpo” foram todas elas constituídas historicamente e o importante é destacar o 

processo contínuo, ainda que antagônico e crivado de rupturas, que liga a 

comunicação humana que faz uso apenas dos recursos físicos àquela que faz uso de 

recursos não humanos como extensão. Ou seja, estamos aqui totalmente dentro do 

terreno das determinações entre comunicação e trabalho, entendidos 

ontologicamente. Sem entrar no mérito da caracterização ontológica como uma 

forma de estabelecer conceitos trans-históricos, vale ressaltar que é justamente 

como meios de produção que os meios de comunicação, derivados do uso ou da 

transformação, pelo trabalho, de material não humano, podem ser reconhecidos em 

seu sentido efetivamente histórico. 

A partir disso, Williams infere três aspectos tipológicos dos meios de 

comunicação derivados do uso ou transformação, pelo trabalho, de material não 

humano, a saber: amplificador, durável e alternativo. A amplificação diz respeito 

justamente à capacidade de ampliar o alcance da comunicação humana, como 

podemos observar num megafone (que faz com que a pessoa, que conversaria com 

aqueles que estão mais próximos, consegue fazer sua voz chegar mais longe), mas 

também na televisão (o sujeito, sentado no estúdio, que conseguiria se comunicar 

com aqueles que estão ao seu redor, amplia seu público ao usar os instrumentos de 

radiodifusão e telecomunicações). Por sua vez, a durabilidade da comunicação diz 

respeito à capacidade armazenamento (quando, por exemplo, ocorre, para além da 
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transmissão, a gravação de sons e imagens, o que permite que possamos ainda 

hoje ouvir vozes e ver gestos emitidos no início do século XX, quebrando seu caráter 

mais efêmero). Já o caráter alternativo diz respeito à mudança da emissão e 

registro direto da comunicação, transformando, por exemplo, o que era som ou um 

objeto físico em sinal (o que se observa facilmente na escrita). 

Ressalte-se que dificilmente esses tipos aparecem de maneira isolada na 

comunicação por meio do uso de material não humano, derivado do trabalho. A voz 

do locutor que se ouve por meio do rádio mantém o caráter sonoro de quando ela foi 

emitida (o que nos faz classificar o rádio como amplificador), mas depende antes da 

transformação das ondas sonoras em ondas radiofônicas (o que também nos leva a 

classifica-lo, processualmente, como alternativo, ainda que Williams não tenha 

observado isso, como veremos). Da emissão da frase pelo locutor, tornando-se 

pulso elétrico por meio do microfone, transformando-se em onda radiofônica por 

meio do transmissor, que a envia até a chegada ao aparelho de rádio que, enfim, 

emitirá por suas caixas o som que reproduzirá aquela frase que será gravada em 

fita cassete pelo ouvinte, temos um processo complexo de comunicação que é 

construído pelas três tipologias descritas por Williams. 

Williams argumenta que, ainda que abstrata, essa tipologia nos leva ao 

cerne das relações sociais e da ordem social que determinam os processos 

comunicativos. Mais especificamente, interessa a Williams desdobrar a ideia de que 

“(...) tanto o tipo amplificador quanto o durável podem ser diferenciados socialmente 

do alternativo” (p. 76-7). Diz ele: 

 

Problemas de ordem e relações sociais nesses processos [comunicativos] 

destacam questões de controle e de acesso para os meios de amplificação 

e de duração desenvolvidos. Esses são, por sua própria característica, de 

interesse direto para a classe dominante; todos os tipos de controle e de 

restrição de acesso são repetidamente praticados. Mas qualquer classe 

excluída precisa percorrer um caminho mais curto para conseguir um uso 

ao menos parcial desses meios do que no caso dos meios alternativos. 

Nestes últimos, não apenas o acesso, mas uma habilidade primária 
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crucial – por exemplo, a escrita ou a leitura – deve também ser dominada 

(p. 77). 

 

 Da observação inicial do tipo alternativo como aquele que apresenta 

maiores entraves à superação da produção comunicativa capitalista, Williams vai 

tirar uma série de argumentos sobre as possibilidades do comunismo. Mesmo 

ressaltando que é possível estabelecer uma relação entre a capacidade de 

amplificação e duração e o capital necessário para o desenvolvimento da produção 

de comunicação, Williams ainda vê nesses dois tipos mais condições de pensar uma 

perspectiva socialista dos meios de comunicação autônoma que, se desenvolvendo 

já no seio das contradições do capitalismo e em direção a sua superação, 

possibilitariam que “(...) pela primeira vez na história humana, eles poderiam 

estabelecer uma correspondência potencial plena entre os recursos comunicativos 

físicos primários e as formas de criação de trabalho da amplificação e da duração” 

(p. 78). Para ele, há uma correspondência mais próxima entre as formas 

comunicativas físicas diretas com as tecnologias das comunicações eletrônicas 

(nestes termos, de tipo amplificador e durável) do que com as tecnologias da escrita 

e impressão (segundo essa caracterização, de tipo alternativo), o que geraria 

desníveis temporais na abolição da divisão social e econômica do trabalho produtor 

de comunicação em cada tipo. 

Ou seja, superadas as relações sociais e de controle social, para Williams 

principalmente o tipo amplificador, mas também de certo modo o durável, 

apresentariam os termos mais próximos do projeto de socialização dos meios de 

produção de comunicação. Mas, o desenvolvimento dos meios de comunicação 

como meios de produção fez com que Williams indicasse um alerta que ainda 

ressoava de maneira muito leve e generalista no fim dos anos 1970, mas que hoje 

se torna inescapável. Seus argumentos tomam como decisivas as condições de 

produção que viabilizem a comunicação direta, em contraste com uma comunicação 

indireta que, portanto, modifica em algum nível a comunicação primeira por meios 

humanos. Fechando o foco no universo televisivo (que ele já havia avaliado tão bem 
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num livro dedicado à TV como forma cultural e tecnologia, de 1973)6, Williams 

reconhece nos diferentes aspectos da montagem e edição de imagens um aspecto 

do tipo alternativo, visto que os recursos físicos primeiros são transformados no 

material em que outro comunicador trabalha. Sobressai para Williams a existência 

de diferentes trabalhos na produção de comunicação – como, num trecho anterior 

do texto, ele já havia observado o caráter de classe na divisão de trabalho da 

produção de jornal, por exemplo, entre o jornalista, o diagramador e o tipógrafo. A 

TV teria propiciado, ao mesmo tempo, as condições mais totais de uma comunicação 

direta, garantindo a ampliação (e duração) da produção de comunicação 

correspondente à linguagem do corpo, ao mesmo tempo que ela exerce 

amplamente esse caráter alternativo na edição de imagens e sons. 

 

Internet e controle 

 

Aqui podemos voltar às angústias propiciadas pela saga de Snowden e dar 

mais uma volta no parafuso de Williams, encontrando uma multiplicidade de 

trabalhos na produção de comunicação para além da consciência e ação primeira 

daquele que comunica. Em princípio, é tentador reconhecer que aspectos centrais 

da rede mundial de computadores encaminhariam a superação dos limites 

alcançados pela TV. Além de viabilizar o aumento do caráter amplificador e durável 

dos meios não humanos, derivados do trabalho, de comunicação, a rede mundial de 

computadores possibilitaria menos condições de intervenção na produção 

comunicativa por diferentes trabalhos. 

Mas, a concepção do metadado altera significativamente a percepção do que 

é comunicação e quais trabalhos são executados na atividade rotineira de qualquer 

um hoje na rede mundial de computadores. Ao mandar uma mensagem por um 

aplicativo de conversas não estamos apenas enviando um recado por texto ou uma 

declaração de amor por voz, mas uma grande quantidade de informações que 

                                                           
6
 (WILLIAMS, 2016) 
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envolvem, por exemplo, a sua localização geográfica ao longo do dia (a bem da 

verdade, meramente portar um celular já produz essa quantidade de informações). 

Resumindo ao extremo, é inevitável entendermos que todas as formas de produção 

de comunicação a partir do uso ou transformação, pelo trabalho, de materiais não 

humanos contém necessariamente algum mínimo do caráter alternativo, mesmo 

que sua suposta finalidade última seja a amplificação ou duração. É fato que 

Williams não deu atenção a esse aspecto, mas é plenamente possível inferir de seu 

artigo essa dimensão decisiva da produção capitalista de comunicação e do esforço 

em sua superação. 

Quando a concepção em torno de Snowden nos faz imaginar que estamos 

diante de uma luta entre o indivíduo, cerceado de sua intimidade, e o Estado, 

perdemos de vista as questões levantadas por Williams. A internet, como meio de 

produção, é um complexo de relações sociais e não uma tecnologia alheia à 

dinâmica histórica ante a qual devemos inibir as dimensões opressivas do Estado – 

a bem da verdade, há grandes chances de a rede mundial de computadores ser 

justamente um aparato tecnológico que substitua os aspectos que o Estado cumpre 

nas relações sociais. Se a TV parecia ser para Williams, com o vigor de seu 

pensamento materialista, uma forma contraditória do momento histórico após a 

Segunda Guerra Mundial, portanto elemento decisivo do desenvolvimento capitalista 

e processo prenhe de aspectos essenciais do comunismo que viria a abolir a divisão 

do trabalho produtor de comunicação, a rede mundial de computadores, ao mesmo 

tempo que mantém acesa as esperanças em torno dessa abolição, reforça e repõe 

dinâmicas do controle social jamais imaginados no campo da comunicação. Para 

além do controle audiovisual pela edição e manipulação de imagens, conforme a 

crítica de Williams, vivemos um controle mais pleno em que as tecnologias de 

informação e comunicação podem ser vistas como o sucedâneo das regulações 

estatais da vida cotidiana. 
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Imprensa e hegemonia: americanismo e anticomunismo nos jornais de 

Ribeirão Preto na década de 1950 

 

Yuri Araujo CARVALHO 

(UNIOESTE)1 

 

O presente artigo visa discutir as pertinências existentes na relação entre 

a(s) imagem(ns) e o poder no âmbito político, a serviço do debate histórico acerca do 

americanismo e do anticomunismo veiculados por parte da imprensa existente na 

cidade de Ribeirão Preto nos idos da década de 1950, período inicial das 

reverberações causadas pela Guerra Fria. Vale dizer que a temática está sustentada, 

de um lado, por referenciais teóricos e conceituais marxistas propostos por Antônio 

Gramsci, articulados às mais recentes abordagens metodológicas de fontes 

imagéticas. Os resultados obtidos nos permitem traçar um breve perfil do 

alinhamento político-ideológico dos impressos citadinos, em uma lógica que 

extrapolava as relações locais de poder e dirigia-se rumo às articulações 

promovidas por instituições exógenas, como a USIS (United States Information 

Service). 

 

Palavras-chave: imprensa, hegemonia, Guerra Fria. 

 

Introdução 

 

“As pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que 

formam delas”. A breve (porém instigante) elaboração do filósofo Epiteto convida-

nos a um questionamento mais incisivo sobre a natureza e a força das imagens, 

instrumentos que podem suplantar os usos meramente técnicos e estéticos, 

                                                           
1
 Mestrando no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste). Instituição financiadora: CAPES. Orientação: Prof. Dr. Rodrigo Ribeiro Paziani (Unioeste). 
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dirigindo-se para as arenas insólitas de disputas e lutas pelo poder, na busca pela 

conquista do consenso por parte do público impactado.  

É imperioso, inicialmente, que tracemos uma breve discussão sobre a 

relevância das fontes imagéticas para os estudos historiográficos, conforme a 

contribuição de proeminentes autores, como Ulpiano Bezerra de Meneses, Ana 

Maria Mauad e Paulo Knauss. Meneses, atento às discussões sobre a História 

Visual e suas imbricações, adverte: 

 

As imagens não têm sentido em si, imanentes. Elas contam apenas — já 

que não passam de artefatos, coisas materiais ou empíricas — com 

atributos físico-químicos intrínsecos. É a interação social que produz 

sentidos, mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares 

e circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados 

atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-

los atuar. Daí não se poder limitar a tarefa à procura do sentido essencial 

de uma imagem ou de seus sentidos originais, subordinados às 

motivações subjetivas do autor, e assim por diante. É necessário tomar a 

imagem como um enunciado, que só se apreende na fala, em situação. 

Daí também a importância de retraçar a biografia, a carreira, a trajetória 

das imagens (MENESES, 2003, p. 28). 

 

Em uma elaboração que privilegia de modo mais intrínseco a relação entre 

as imagens e o poder, Paulo Knauss, parafraseando Georges Balandier, alerta-nos: 

“’o poder só se realiza e se conserva pela produção de imagens, pela manipulação 

de símbolos’, pois, simplesmente pela força, sua existência seria sempre 

ameaçada” (KNAUSS, 2006, p. 100).  

De acordo com Mauad, é preciso conceber que as imagens, imersas no 

imaginário social, adquirem a condição de “ícones das culturas” das quais fazem 

parte, ou seja, “elas, como qualquer produção humana, são suportes de relações 

sociais, estão envolvidas em jogos de poder, arenas discursivas e conflitos de toda 

sorte” (MAUAD; LOPES, 2014, p. 283). Ainda segundo a autora, as aproximações 

entre a História e outros campos do conhecimento científico (como a Antropologia e 
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a Sociologia) têm produzido resultados pertinentes para a elaboração de novas 

abordagens ao imagético. Em relação à perspectiva sociológica, destaca-se: 

 

A importância em considerar a dimensão de classe da produção 

simbólica, bem como o papel da ideologia, na composição de mensagens 

socialmente significativas, e da hegemonia como processo de disputa 

social que se estende à produção da imagem (MAUAD, 1996, p. 5).  

 

Ao lidarmos com o conceito de “hegemonia”, é pertinente que tracemos 

uma aproximação frutífera com as contribuições teóricas de Antonio Gramsci 

envolvendo alguns de seus conceitos-chave que, além da própria “hegemonia”, 

compreendem também os “aparelhos privados de hegemonia” e a noção (esboçada 

pelo filósofo italiano) de “Estado ampliado”. 2 

Sobre este último, temos que o Estado não pode ser concebido enquanto 

limitado ao exercício da função coercitiva, mas explicado a partir da articulação 

entre “sociedade política” e “sociedade civil”: 

 

O primeiro termo é bastante claro na obra de Gramsci, referindo-se ao 

Estado em seu sentido restrito – ou seja, os aparelhos governamentais 

incumbidos da administração, da organização dos grupos em confronto, 

bem como do exercício da coerção sobre aqueles que não consentem, 

sendo por ele também denominado de “Estado político” ou “Estado-

governo”. 

A despeito de menos clara e mais complexa nos Cadernos, a noção de 

sociedade civil implica no conjunto dos organismos chamados de 

“privados” ou “aparelhos privados de hegemonia”, no sentido da adesão 

voluntária de seus membros. Dentre esses aparelhos, Gramsci destaca 

igrejas, associações privadas, sindicatos, escolas, partidos e imprensa. É 

em torno a eles que se organizam as vontades coletivas, seja dos grupos 

dominantes, seja dos dominados (MENDONÇA, 2014, p. 35 – grifo meu). 

 

                                                           
2
 Sobre a concepção teórico-metodológica de “Estado ampliado”, temos um esboço de análise em Gramsci, na qual o filósofo 
italiano afirma um conceito histórico de Estado enquanto “hegemonia couraçada de coerção” (GRAMSCI, 2000, p. 244) ou 
quando diz que “[...] por Estado, deve-se entender, além do aparelho de governo, também o ‘aparelho’ privado de hegemonia 
ou sociedade civil” (IBIDEM, p. 254-255). Sobre uma sistematização deste conceito, são fundamentais as contribuições de 
Álvaro Bianchi (2008) e Sonia Regina de Mendonça (2014). 
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Já a intricada noção de hegemonia, para Dênis de Moraes, pressupõe a 

“conquista do consenso e da liderança cultural e política-ideológica de uma classe 

ou bloco de classes sobre as outras” (MORAES, 2010, p. 54). De tal modo, para que 

seja possível garantir o consentimento das classes subordinadas, as classes 

dominantes fazem uso de certos mecanismos de controle (“aparelhos”), como a 

imprensa, os partidos políticos, a escola e a Igreja, que “inculcam uma subordinação 

passiva às classes exploradas, por intermédio de um conjunto de ideologias 

elaboradas desde o passado histórico e transmitido por grupos intelectuais ao 

serviço da classe dominante” (ANDERSON, 1976, p. 104). 

Tomando por base as elaborações teóricas supracitadas, conferimos 

destaque à imprensa vista e analisada aqui como “aparelho privado de hegemonia” 

a serviço das classes dominantes, especialmente na formulação/veiculação de 

imagens que têm por premissa estigmatizar as oposições, conformar certas visões 

de mundo que se pretendem “universais” e, consequentemente, consolidar a 

manutenção de determinado status quo. Neste ínterim, encontram-se justamente o 

americanismo e o anticomunismo, potencializados por um contexto sócio-político 

efervescente, ou seja, a Guerra Fria. 

 

Americanismo e anticomunismo 

 

De acordo com o historiador Nicolau Sevcenko, uma das principais 

características da Guerra Fria foi o duelo de propagandas, baseado no 

“enfrentamento por meio do controle das comunicações, da política cultural e dos 

sistemas educacionais, na medida em que o advento das armas atômicas tornava o 

conflito direto inviável” (SEVCENKO, 2001, p. 85). 

Para Eric Hobsbawm, em termos objetivos, não havia perigo iminente de 

um novo conflito bélico mundial, apesar da continuidade de discursos apocalípticos 

(principalmente pelos EUA). Tais discursos antagonizavam a visão de um mundo 

ideal, defendida pela maioria dos norte-americanos como um modelo a ser seguido 
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pelo restante do mundo. No entanto, a disseminação do medo e da intolerância, em 

defesa dos princípios do American Way of Life, tinha por premissa, também, a 

obtenção de benefícios políticos: 

 

Pois o governo soviético, embora também demonizasse o antagonista 

global, não precisava preocupar-se com ganhar votos no Congresso, ou 

com eleições presidenciais e parlamentares. O governo americano 

precisava. Para os dois propósitos, um anticomunismo apocalíptico era 

útil e, portanto, tentador [...]. E o anticomunismo era genuína e 

visceralmente popular num país construído sobre o individualismo e a 

empresa privada, e onde a própria nação se definia em termos 

exclusivamente ideológicos (“americanismo”) que podiam na prática 

conceituar-se como o polo oposto ao comunismo [...] (HOBSBAWM, 1995, 

pp. 231-232). 

 

Ainda para Hobsbawm, hoje é evidente (e em 1945-1947, razoavelmente 

provável) que “a URSS não era expansionista – e menos ainda agressiva – nem 

contava com qualquer extensão maior do avanço comunista além do que se supõe 

houvesse sido combinado nas conferências de cúpula de 1943-5” (HOBSBAWM, 

1995, p. 229). Assim, com a improbabilidade de um confronto aberto entre as 

“superpotências”, a força das ideologias no bloco americano – através de 

representações textuais e imagéticas presentes numa cultura capitalista 

hegemonicamente mercantilizada e massificada (charges em jornais, 

fotomontagens, revistas de quadrinhos, outdoors, etc.) – desempenhou papel de 

extrema relevância para o fomento, ao mesmo tempo, da instabilidade e do medo 

ante o “perigo” comunista. 

O anticomunismo, conforme a definição vocabular de Norberto Bobbio e 

Luciano Bonet, extrapolaria a mera concepção de “oposição à ideologia e aos 

objetivos comunistas”, tendo adquirido projeção mundial após a Revolução de 

Outubro de 1917: 

 

Na realidade, após a Revolução de Outubro, o comunismo entrou na cena 

mundial não só como um movimento organizado e difuso, senão também 
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como uma alternativa política real em relação aos regimes tradicionais. 

Por isso, o Anticomunismo assumiu necessariamente valores bem mais 

profundos que o de uma simples oposição de princípios, contida, não 

obstante, na dialética política normal, tanto interna como internacional 

(BONET; BOBBIO, 1998, p. 34). 

 

Por maior que tenha sido a importância da Revolução Russa para a 

disseminação do anticomunismo global, o “perigo vermelho” possui tradições e 

raízes muito mais profundas, que nos remetem ao século XVIII e às Revoluções 

político-econômicas europeias do período. Esse contexto assinala, para Marshall 

Berman, a segunda fase da chamada “modernidade”, na qual o público “partilha o 

sentimento de viver em uma era revolucionária, uma era que desencadeia 

explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social e política” 

(BERMAN, 2007, pp. 25-26).  

Embora saibamos que o anticomunismo atravessou, desde então, caminhos 

e descaminhos em todo o globo e, consequentemente, no Brasil, restringiremos 

(deliberadamente) tais abordagens, e nos concentraremos em caracterizar, 

minimamente, o anticomunismo ribeirão-pretano a partir de certos elementos que 

participavam do cotidiano citadino na transição do século XIX ao XX.  

A política dos coronéis, a chegada da mão-de-obra imigrante 

(majoritariamente italiana) para o cultivo do café e as verdades provenientes da 

moral cristã aliavam-se na defesa de um determinado modo de vida, pautado pela 

conservação do status quo. Os trabalhadores tinham de lidar com a resistência dos 

poderosos cafeicultores que, temendo perder o controle sobre a mão-de-obra 

barata, “usavam seu poder político e econômico para barrar o desenvolvimento 

sindical dos trabalhadores, garantindo a defesa dos seus próprios interesses” 

(ROSA, 1999, p. 16). 

A princípio sob a liderança anarquista, os movimentos sindicais ribeirão-

pretanos tomaram notável fôlego entre 1922 e 1923, quando surgiu na cidade um 

pequeno núcleo de simpatizantes do comunismo, “formado por Guilherme Milani, 
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Rômulo Pardini, Gustavo Weirman e outros, sendo que os dois primeiros tinham 

saído do movimento anarco-sindicalista” (ROSA, 1999, pp. 37-38).  

Esses indivíduos, por sua vez, tiveram participação direta na fundação da 

UGT (União Geral dos Trabalhadores) em Ribeirão Preto. Constituída no ano de 1925, 

“essa instituição serviu, durante três décadas, como fomentadora e descobridora de 

novos militantes comunistas, que atuaram decisivamente na organização sindical 

dos trabalhadores na primeira metade do século XX” (ROSA, 1999, p. 16). Agindo 

dentro da União Geral dos Trabalhadores, os comunistas puderam driblar a atenção 

da polícia e a ilegalidade do Partido, aumentando seu contato com os trabalhadores 

ribeirão-pretanos.  

A atuação dos comunistas despertava a atenção das autoridades. A União 

Geral dos Trabalhadores também passou a ser alvo constante das investidas 

anticomunistas, principalmente a partir de 1928. Em 1929, após o registro em 

cartório do segundo estatuto da UGT, que continha diretrizes de inspiração 

comunista, “a Delegacia de Ordem Política e Social enviou a Ribeirão Preto um 

‘secreta’ para investigar a atuação do PCB junto à União Geral, fato que se tornou 

corriqueiro a partir de então” (ROSA, 1999, p. 69). Tão corriqueiro que, pouco tempo 

depois, em janeiro de 1930, quando o candidato à presidência do BOC (Bloco 

Operário e Camponês), Minervino de Oliveira, veio a Ribeirão Preto “para marcar um 

encontro local da UGT, a polícia interrompeu o cerimonial e prendeu Minervino e 

três outros partidários para prevenir a propagação do ‘comunismo’” (WALKER; 

BARBOSA, 2000, p. 65). 

As campanhas de combate ao “perigo vermelho” começaram a se 

intensificar, tomando proporções cada vez mais drásticas durante a década de 1930. 

Em Ribeirão Preto, além das pressões políticas e policiais, a imprensa também 

engendrou movimentos para suprimir correntes contrárias: 

 

Enquanto as prisões se multiplicavam por todo o país, respaldadas 

pelo “estado de guerra” estabelecido pelo governo de Getúlio Vargas, 

durante todo o ano de 1937 a imprensa de Ribeirão Preto reuniu-se num 

movimento que era chamado de “CONTRA O COMUNISMO”. A emissora de 
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rádio local PRA-7 e o Diário de Notícias encabeçaram a propaganda anti-

comunista patrocinada pelo Centro de Imprensa de Ribeirão Preto. 

Durante a campanha eram frisados os malefícios do comunismo e o 

perigo representado pelos “extremistas vermelhos” [...] (ROSA, 1999, p. 

106). 

 

Situadas as demandas catalisadoras do americanismo, bem como as 

nuances germinais do anticomunismo em Ribeirão Preto durante as primeiras 

décadas do século XX, partiremos para a elaboração das etapas pertinentes da 

abordagem imagética propriamente dita: os interesses concernentes aos autores 

das imagens (USIS/Diário da Manhã), os posicionamentos político-ideológicos dos 

veículos impressos (A Cidade/Diário da Manhã) e, por fim, a análise das 

características das obras selecionadas (duas fotografias e duas charges), em 

conformidade com o estabelecimento das principais vicissitudes contextuais (Guerra 

Fria). 

 

A atuação do USIS (United States Information Service) 

  

Grande parte das produções iconográficas anticomunistas veiculadas no 

Brasil, de acordo com o historiador Rodrigo Patto Sá Motta, “era formada por 

material produzido em outros países, especialmente as imagens que tinham como 

tema o ‘comunismo internacional’” (MOTTA, 2002, p. 89). Um dos principais 

aparelhos de produção iconográfica durante a Guerra Fria foi a USIA (United States 

Information Agency), a qual, por meio de postos regionais denominados USIS 

(United States Information Service), veiculou materiais propagandísticos 

estadunidenses, baseando-se em pesquisas quantitativas e qualitativas, “bem como 

usando o entretenimento, a propaganda e a comunicação para influenciar grande 

parte dos brasileiros de acordo com os seus interesses políticos e econômicos” 

(SANTOMAURO, 2015, p. 19). A USIA foi criada no início da década de 1950 e contou 

com postos em mais de trezentas cidades ao redor do mundo durante os primeiros 

anos da Guerra Fria. Segundo Fernando Santomauro: 
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A USIA possuía, como coordenadores locais, agentes de relações públicas 

que trabalhavam nos postos da agência, os USIS (United States 

Information Services). Geralmente o agente de relações públicas chefiava 

uma equipe com pelo menos um agente de informação e um agente de 

relações culturais, que disseminavam as mensagens americanas ao 

público brasileiro de acordo com as instruções de Washington, mesclando 

propaganda e entretenimento. Na maioria das vezes, os USIS eram 

baseados nos consulados americanos das principais cidades brasileiras 

(como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Salvador, Recife, 

Curitiba e Porto Alegre), e com postos móveis para cidades no interior do 

Brasil. Os postos locais da USIA criaram e gerenciaram bibliotecas 

públicas e centros binacionais Brasil-Estados Unidos, onde era oferecido o 

ensino de inglês e de onde eram irradiadas as informações para os 

públicos locais. Nos anos 1960, o Brasil contou com o maior número de 

centros binacionais no mundo, com 64 deles espalhados pelo País 

(SANTOMAURO, 2015, p. 20). 

 

 O panorama internacional existente no início da década de 1950 

refletia as mudanças de prioridades da política externa norte-americana, diante da 

bipolarização do poder mundial com o bloco soviético, o que acarretou, para 

Santomauro, “mudanças na política americana para a América Latina. Um grande 

marco dessa mudança se deu a partir do memorando de George Kennan sobre a 

região ao Departamento de Estado estadunidense, de 1950” (SANTOMAURO, 2015, p. 

56). De tal modo: 

 

Para Kennan, então assessor do Secretário de Estado, após a sua viagem 

de prospecção à América Latina, em fevereiro e março de 1950, a missão 

no subcontinente era clara para salvar o hemisfério do comunismo. Mais 

importante que a democracia na região, que segundo ele já tinha um 

histórico de pouca tradição democrática, o mais importante era assegurar 

que o comunismo não se espalhasse, nem que para isso fosse necessário 

o uso da força (SANTOMAURO, 2015, p. 56). 
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A menção aos USIS é pertinente por tratar-se de uma organização que 

atuou na cidade de Ribeirão Preto ao lado de alguns jornais locais durante a Guerra 

Fria, tendo como uma das principais atividades a difusão de textos e imagens pró-

americanismo e, também, o combate ao comunismo.  

 

Posicionamento político-ideológico de A Cidade e Diário da 

Manhã 

 

Tracemos, mesmo que de maneira breve, um panorama político-ideológico 

dos veículos impressos citadinos no contexto em questão. A Cidade teve como 

proprietário, após 1936, Orestes Lopes de Camargo. Em 1947, Camargo elegeu-se 

vereador. Em 1950 e 1951, foi presidente da Câmara Municipal, e, em 1963, “ganhou 

para vice-prefeito, chegando a assumir a administração da cidade numa ocasião em 

que o prefeito da época, Welson Gasparini, precisou se ausentar para fazer um 

curso” (SAVENHAGO, 2012, p. 24). O envolvimento na vida política apresentava 

reflexos no jornal, o qual assumia posturas consideradas conservadoras. 

Já o Diário da Manhã tornou-se, a partir dos anos 1950, propriedade da 

família Sant’Anna, tendo como diretor-chefe Antônio Machado Sant’Anna, até 1968, e 

o redator-chefe Antônio Carlos Sant’Anna. O perfil do jornal poderia ser 

considerado, de acordo com editorial do próprio Antônio Machado Sant’Anna, como 

nacionalista 3 (embora tenha dado publicidade aos conteúdos do USIS), tendo 

servido, também, como plataforma política para seus proprietários, visto que o 

periódico veiculava propagandas eleitorais de Antônio Machado Sant’Anna em 1958, 

durante o pleito no qual foi candidato a deputado estadual (SANT’ANA, 2010). O 

proprietário foi ainda  

 

                                                           
3
 O próprio jornal, em um editorial de Antônio Machado Sant’Anna, identifica o seu posicionamento nacionalista. Revela o 
redator-chefe, em consonância com a fala do entrevistado, que “nós somos nacionalistas. Decididamente nacionalistas. 
Repelimos e o fazemos em total observância aos princípios por que pautamos nossa existência, a conceituação tendenciosa de 
que ser nacionalista é ser comunista” (SANT’ANNA apud KOBORI; LOSNAK, 2015, p. 8). 
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presidente do Centro de Imprensa de Ribeirão Preto, fundador e diretor do 

Aeroclube, Rotary Clube, Clube dos Antônios, membro da Academia 

Ribeirão-pretana de Letras, presidente de honra da Associação Paulista 

de Municípios, conselheiro e membro da diretoria da Associação Paulista 

de Imprensa e diretor do Departamento de Viagens ao Exterior (ROMANO, 

2011). 

 

 As características elencadas nos permitem esboçar um certo perfil 

dos jornais ribeirão-pretanos do período, enquanto imersos nos jogos de poder 

vigentes, promotores das articulações entre as sociedades política e civil, 

alicerçados por princípios conservadores e/ou nacionalistas que, todavia, não 

impediam um alinhamento com os preceitos caros ao USIS, em busca da 

solidificação de uma determinada hegemonia por meio de veiculações de fundo 

político-ideológico. 

 

Análise das fontes imagéticas 

 

Dentre tais veiculações (bastante numerosas), selecionamos duas charges 

e duas fotografias, localizadas nos acervos do Arquivo Público e Histórico de 

Ribeirão Preto (APHRP), elucidativas das tensões que envolviam a conjuntura 

política da época. Em 02 de novembro de 1950, o jornal A Cidade veiculou a foto “A 

guerra na Coréia”, conforme exposto abaixo: 
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Figura 1: A guerra na Coréia (A Cidade, 02 de novembro de 1950. APHRP). 

 

Esclareçamos, a princípio, as características inerentes ao recurso 

fotográfico e, posteriormente, o contexto a partir do qual tal fotografia foi produzida.  

De acordo com Ana Maria Mauad, a fotografia – ultrapassando a ideia de 

analogon da realidade – pode ser considerada uma espécie de elaboração do vivido, 

“o resultado de um ato de investimento de sentido, ou ainda uma leitura do real 

realizada mediante o recurso a uma série de regras que envolvem, inclusive, o 

controle de um determinado saber de ordem técnica” (MAUAD, 1996, p. 3). Tal saber 

pode ser orientado para usos que ultrapassam os aspectos meramente estéticos, de 

acordo com as demandas específicas do autor, aliadas às condições de difusão do 

texto/imagem e recepção do público leitor/observador. 

A foto acima, apesar de veiculada pelo jornal A Cidade, foi creditada ao 

USIS, enquanto componente de uma campanha para a construção de uma imagem 

positiva das Nações Unidas perante o público, em meio às inquietudes causadas 

pelo conflituoso panorama internacional.  
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Destacamos que a Guerra Fria caracterizou-se, em grande medida, pelo 

duelo de propagandas entre os Estados Unidos e a URSS. Por mais que um embate 

aberto entre as potências fosse pouco provável, os conflitos existentes no período 

foram travados nas zonas periféricas de influência. Um desses conflitos foi a Guerra 

da Coreia (1950-1953), amplamente coberta pela imprensa ribeirão-pretana. 

A Coreia, desde 1910 ocupada pelos japoneses, foi dividida, após a Segunda 

Guerra Mundial, em duas zonas de influência, com o norte alinhado à União 

Soviética e o sul aos Estados Unidos. De acordo com Martins e Ferreira, existem, ao 

menos, três vertentes de interpretação histórica sobre o estopim que deflagrou o 

conflito coreano: 

 

Segundo a perspectiva da análise internacional, identifica-se uma visão 

tradicionalista que fundamenta o ataque norte-coreano em um suposto 

acordo secreto entre os líderes Joseph Stalin (1878-1953), Kim Il-sung 

(1912-1994) e Mao Tse-tung (1893-1976) vis-à-vis a uma visão revisionista, 

na qual a guerra seria o resultado de uma sequencial provocação militar 

da Coréia do Sul sob a ordem do general Douglas MacArthur (1880-1964). 

Segundo a perspectiva da análise nacional, a guerra da Coréia 

fundamentava-se em um estado de arrefecimento das tensões em ambas 

as zonas do território cindido pelo paralelo 38, uma vez que a crescente 

polarização de clivagens político-ideológicas entre os dirigentes políticos e 

as classes sociais coreanas acabaram exacerbando as divergências e 

fechando os tradicionais canais de negociação, o que repercutiu no 

surgimento de uma guerra civil (MARTINS; FERREIRA, 2013, pp. 135-136). 

 

A intervenção norte-americana na Guerra da Coreia justificava-se pelo 

temor de que tal conflito fosse uma tentativa concreta de expansionismo do bloco 

soviético. Seguindo a entrada dos EUA, e diante do acirramento das tensões, a ONU, 

por meio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovou as resoluções 82 

(de reprovação da invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte) e 83 (de 

autorização para intervenção militar de tropas da própria ONU no conflito).  

A atuação da ONU, segundo Lúcio Levi, pode ser considerada fruto do 

chamado “mundialismo”, que se desenvolveu durante e após a Segunda Guerra 
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Mundial, enquanto “reflexo do processo de ampliação das dimensões das relações 

de produção e de troca que, em perspectiva histórica, tende a criar a base material 

da unificação política do gênero humano” (BOBBIO; LEVI, 1998, p. 792).  

As formulações de pactos e alianças afiançadas pela ONU, mediante o 

atendimento de certos interesses geopolíticos estadunidenses, extrapolavam o 

campo estritamente diplomático e dirigiam-se para a elaboração de materiais de 

viés propagandístico, cujo exemplo encontramos na fotografia anteriormente 

selecionada, na qual a junção de texto e imagem estabelecia as condições para a 

criação de uma representação duplamente positiva, tanto para os norte-americanos 

quanto para as forças das Nações Unidas. A partir de tal lógica, a conjugação 

imagética de dois soldados – um norte-americano e um sul-coreano – coadunava os 

princípios de aliança e fraternidade entre as chamadas “nações livres”, em prol de 

um objetivo cabal, ou seja, o combate ao comunismo.  

Exemplo semelhante encontramos na charge “O único argumento que eles 

compreendem”, veiculada pelo jornal A Cidade em 25 de fevereiro de 1951, também 

creditada ao USIS: 
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Figura 2: O único argumento que eles compreendem (A Cidade, 25 de fevereiro de 1951. APHRP). 

 

Parte dos jornais ribeirão-pretanos do período (como A Cidade e o Diário da 

Manhã) utilizava o recurso das charges, impressas, em geral, nas primeiras páginas 

de cada edição. A charge, segundo José Marques de Melo, pode ser assinalada por 

uma espécie de crítica bem-humorada de um fato ou acontecimento específico. 

“Reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do 

desenhista. Tanto pode se apresentar somente através de imagens quanto 

combinando imagem e texto (título, diálogos)” (MELO, 2003, p. 167). 

A charge acima caracteriza-se, justamente, pelo sincretismo entre texto e 

imagem, estabelecendo uma oposição dicotômica entre os personagens retratados. 

De um lado, um soldado, cuja representação pictórica, auxiliada por um jogo de 

perspectiva, configura-o enquanto detentor de uma postura austera, heroica e 

grandiosa; o mesmo soldado, possuidor de uma braçadeira elucidativa, é o 

representante da ONU (aparentemente, sem rosto ou características que aduzem a 

alguma nacionalidade), personificado pela própria Força, o único argumento válido 

contra o comunismo internacional. Este foi, por sua vez, representado a partir de 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

figuras diminutas e em confabulação (dentre as quais é possível destacar, ao 

menos, Stalin). 

Para Motta, a eficácia dos registros imagéticos baseava-se na utilização de 

símbolos, “que cumprem a função de representar ideias ou argumentos com que se 

pretende trabalhar. Tornou-se necessário para os anticomunistas encontrar 

símbolos que remetessem de forma imediata ao comunismo” (MOTTA, 2002, pp. 90-

91). Ainda segundo o autor, a simbologia anticomunista concentrava-se em duas 

principais frentes: 

 

A primeira é o símbolo da foice e martelo, cunhado pelos comunistas para 

representar a união entre trabalhadores do campo e da cidade, articulação 

social considerada como base original da revolução bolchevique. Se a 

simbologia em questão foi útil para o proselitismo dos ideais 

revolucionários, também prestou um grande serviço à causa da 

propaganda anticomunista, que encontrou ali uma figura eficiente para 

representar seus adversários. 

Os líderes comunistas constituem a outra fonte para efeito de simbolizar o 

comunismo. De forma recorrente, a iconografia inspirada no 

anticomunismo lançou mão do recurso de utilizar, como símbolo, a 

imagem de personalidades conhecidas dos partidos revolucionários 

(MOTTA, 2002, pp. 90-91). 

 

A utilização de recursos gráficos focados nas construções maniqueístas 

acerca do comunismo – dedicadas, muitas vezes, a retratar líderes internacionais – 

adquiria importância por não se restringir ao público iletrado, visto que “as imagens 

exercem impacto forte mesmo sobre os alfabetizados, na medida em que fixam as 

mensagens de forma rápida e sintética, atingindo um resultado que outras formas 

de comunicação dificilmente alcançam” (MOTTA, 2002, p. 89). 

O recurso da charge também foi utilizado pelo jornal Diário da Manhã, em 

03 de setembro de 1955, com a produção “Bons resultados em Genebra”, creditado 

ao USIS: 
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Figura 3: Bons resultados em Genebra (Diário da Manhã, 03 de Setembro de 1955. APHRP). 

 

O contexto circundante à produção da charge apresentava como figura de 

relevância o republicano (e rigorosíssimo) Dwight Eisenhower, sucessor de Truman, 

que assumiu o mandato presidencial norte-americano em janeiro de 1953, em um 

processo eleitoral marcado pelo anticomunismo.  

No jogo político, as propostas de Truman sobre o New Fair Deal, sugeridas 

em 1949 e que promoviam um amplo programa de empregos, assistência pública à 

saúde, apoio para a habitação de pessoas carentes, aumento do salário mínimo e 

concessão de subsídios agrícolas, foram barradas pelo Congresso e utilizadas como 

recursos na campanha eleitoral, na qual os republicanos acusavam os democratas 

de serem “tolerantes” em relação ao comunismo, sendo que “as estratégias 

reformistas do New Deal e depois do New Fair Deal foram acusadas de fazer parte 

de um continuum que levaria a Moscou” (RODEGHERO, 2007, p. 184). 
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A veiculação de “Bons resultados em Genebra” corrobora as definições 

propostas por Joaquim da Fonseca, para quem a charge seria uma espécie de 

cartoon para sátira de “um fato específico, tal como uma ideia, um acontecimento, 

situação ou pessoa, em geral de caráter político que seja do conhecimento público. 

Seu caráter é temporal, pois trata do fato do dia” (FONSECA, 1999, p. 26).  

O “fato do dia” em questão tratar-se-ia do “Primeiro Congresso das Nações 

Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Presos”, sediado em Genebra de 

22 de agosto a 03 de setembro de 1955, protagonizado por alguns dos líderes das 

maiores potências mundiais. 

A charge em destaque mostra-nos a figura de Eisenhower – simbolizada 

por uma gigantesca mão, estendida em sinal de possível fraternidade – revestida de 

força e tamanho sobre-humanos, rompendo a “Cortina de Ferro” com um gesto de 

paz ao mirrado povo russo. O USIS, em linhas gerais, baseava-se na seguinte 

estratégia: as lideranças do comunismo internacional recebiam construções 

iconográficas e textuais de cunho pejorativo e negativo, enquanto, inversamente, os 

principais líderes do anticomunismo eram revestidos de uma aura moral e valorosa. 

 Por fim, trazemos o artigo “Você se lembra?”, veiculado pelo Diário da 

Manhã em 02 de outubro de 1956: 
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Figura 4: Você se lembra? (Diário da Manhã, 02 de outubro de 1956. APHRP). 

 

O artigo em questão não traz qualquer crédito ao USIS; compõe, todavia, 

uma série elaborada pelo próprio Diário da Manhã, com enfoque majoritário para a 

“memória” do anticomunismo, relembrando eventos que justificariam o temor ao 

“perigo vermelho”. 

De acordo com Ana Lúcia Enne, a memória construída no tempo presente, 

“a partir de demandas dadas por este e não necessariamente pelo passado em si, 

pode ser pensada como fator fundamental para a construção de pertencimentos 

sociais, aos mais diversos níveis associativos” (ENNE, 2004, p. 105).  

Em tal processo, o jornalismo desempenha uma tarefa fundamental, visto 

que se apresenta como um (con)formador de opiniões e um cristalizador de visões 

acerca do real. “Vários autores têm procurado demonstrar como os meios de 

comunicação de massa e, mais especificamente, os jornais, ocupam um lugar 

privilegiado como formadores e armazenadores da memória social” (ENNE, 2004, p. 

114). De acordo com Marialva Barbosa: 
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É preciso considerar, também, que o jornalista, ao selecionar fatos, 

relegar outros ao esquecimento, escolher a forma de sua narrativa e ao 

definir o lugar na página a ser ocupado pelo texto, dirigindo um olhar 

subjetivo sobre o acontecimento, mantém como essencial nesse trabalho 

a dialética lembrar e esquecer. Aos relatos que devem ser perenizados, 

imortalizados pela prisão da palavra escrita, contrapõem-se outros que 

devem ser relegados ao esquecimento (BARBOSA, 1996, p. 156). 

 

Atestamos, contudo, que tal processo de escolha dificilmente pode ser 

conduzido por critérios eminentemente subjetivos, visto que o jornalista encontra-se 

imerso em um complexo sistema pautado pelos interesses de distintos “aparelhos 

privados de hegemonia”. O conceito gramsciano de hegemonia prevê que a 

supremacia de um grupo se manifesta de dois modos: “como ‘domínio’ e como 

‘direção intelectual e moral’. [...] quando [um grupo social] exerce o poder e mesmo 

se o mantém fortemente nas mãos, torna-se dominante, mas deve continuar a ser 

também [dirigente]” (GRAMSCI apud GRUPPI, 1980, pp. 78-79). Dentre os 

instrumentos utilizados para consolidar tal direção, destacamos a imprensa e a 

Igreja. 

Segundo Gramsci, em alerta aos operários sobre os mecanismos de 

atuação dos jornais burgueses, “as notícias e os ingredientes com os quais são 

cozinhadas podem ser expostos com uma arte que dirija o seu pensamento e influa 

no seu espírito em determinado sentido” (GRAMSCI, 1976, p. 96). Um destes sentidos 

pode ser, justamente, a sedimentação de uma determinada memória social, 

consoante aos valores das classes dominantes – como, por exemplo, a defesa da 

religião.  

Para as lideranças católicas, o comunismo era “um inimigo irreconciliável 

da Igreja, um desafio à sobrevivência da religião ao qual só podiam responder com 

luta” (MOTTA, 2002, p. 18). Partindo do pressuposto de que os empreendimentos 

comunistas entrariam em colisão com a moral dominante nas sociedades cristãs e 

ocidentais, “algumas versões extremadas consideravam o comunismo um retorno à 
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barbárie, pois ele iria de encontro aos valores fundamentais da civilização” (MOTTA, 

2002, p. 64). 

As construções de cunho religioso possuíam potencial de alcance 

considerável em uma cidade como Ribeirão Preto, cujas tradições católicas 

remontam a meados do século XIX. Em 1908, a cidade foi elevada à categoria de 

sede da Diocese, o que garantir-lhe-ia maior liberdade para difundir a fé católica, o 

que de fato ocorreu com as ações do primeiro bispo, Dom Alberto José Gonçalves, 

entre os anos de 1908 e 1945. O bispado, nos primeiros anos: 

 

[...] aumentou de trinta e seis para cinquenta e uma o número de 

Paróquias, realizou a construção nas cidades da região de 23 novas 

Matrizes e inúmeras capelas (o que reflete a expansão da Igreja na 

região), organizou o Patrimônio do Bispado e das Paróquias com a 

construção da Catedral Municipal, foi responsável pela organização do 

Seminário Diocesano em Batatais, pela construção do Palácio Episcopal, 

da Cúria e dos Colégios religiosos, além de aumentar o número de Ordens 

religiosas, de Associações e de Irmandades de Caridade e da produção de 

um seminário intitulado Boletim Diocesano (que a partir de 1935 foi 

transformado em programa diário de rádio) (TILIO, 2005, p. 30). 

 

O artigo veiculado pelo Diário da Manhã procurava denunciar os “abusos” 

cometidos pelo Exército Vermelho contra a religião (embora não haja menção 

explícita se tais abusos foram direcionados à Igreja Católica ou Ortodoxa). O 

elemento textual, ao trazer breve histórico dos embates em questão, seria 

potencializado pela aliança com a fotografia que, neste caso, exerceu uma função de 

caráter majoritariamente comprobatório e denunciador.  
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A greve na página dois:  

A opinião nos editoriais do JL e da Folha em 2015 

 

Mônica CHAGAS 

(Universidade Estadual de Londrina)1 

 

Resumo: A greve dos professores e servidores da rede estadual de ensino 

do Paraná no ano de 2015 foi amplamente divulgada pelos veículos de comunicação 

do estado. O dia 29 de abril, especificamente, dia de maior violência policial contra 

os grevistas no Centro Cívico, em Curitiba, foi tema da capa e do editorial dos dois 

jornais impressos de maior circulação da cidade de Londrina à época. O objeto de 

estudo deste trabalho são os editoriais publicados no dia 30 de abril na Folha de 

Londrina e no Jornal de Londrina. O artigo traz uma análise do editorial como 

gênero jornalístico opinativo, refletindo sobre o processo de produção de texto nas 

redações e sobre as variáveis que o influenciam. A pesquisa identificou as 

diferenças no posicionamento de cada jornal, expresso nos editoriais, a fim de 

apreender como se deu a construção da imagem dos atores sociais da greve pelos 

jornais impressos londrinenses.  

 

Palavras-chaves: Opinião, Greve, Editorial.  

 

Introdução 

 

No ano de 2015, os professores da rede estadual de ensino do estado do 

Paraná paralisaram suas atividades em dois grandes períodos, que juntos somaram 

73 dias corridos e 49 dias letivos. As reivindicações da categoria foram delimitadas a 

partir de um pacote de medidas impopulares de ajuste fiscal do Governo do Estado. 

                                                           
1
 Graduanda de Comunicação Social – Jornalismo (UEL). Orientador: Prof. Ms. Fábio Alves Silveira (UEL). 
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As medidas previam modificações no plano de carreira e na previdência do 

funcionalismo, o que contribuiu para criar o clima de insatisfação que levou os 

servidores à greve.  

Além dos docentes da rede de ensino básico, professores e funcionários de 

todas as universidades estaduais do Paraná também aderiram à greve, assim como 

servidores de outras categorias que eram contempladas no chamado “pacotaço” do 

governo, como agentes de saúde, agentes penitenciários, servidores da Justiça, 

policiais militares e funcionários do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran).  

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), as três categorias que 

compõem a comunidade universitária entraram em greve. As duas greves 

estudantis somaram 84 dias corridos e 60 dias letivos, além da paralisação de cinco 

dias entre 27 de abril e 1º de maio, em decorrência da votação do projeto de lei 

252/2015 na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).  

Em momentos de tensão e crise como estes a cobertura da imprensa é 

amplamente questionada pelos envolvidos e pelo grande público, que procura 

embasar seus conhecimentos nos meios de comunicação, daí a construção da 

“opinião pública”. Entre os gêneros jornalísticos opinativos presentes em um veículo 

impresso, o editorial é o que apresenta a opinião oficial do jornal mediante os fatos 

de maior repercussão, ou seja, tende a expressar a posição adotada pela empresa 

jornalística diante dos acontecimentos.  

Na greve dos professores, os jornais de maior circulação na cidade de 

Londrina à época – Jornal de Londrina e Folha de Londrina – dedicaram alguns 

editoriais ao assunto. 

Segundo informações do jornal Gazeta do Povo e do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), a primeira fase da 

greve dos docentes foi deflagrada no dia 7 de fevereiro de 2015. Professores e 

funcionários decidiram suspender a greve no dia 9 de março, após a assinatura de 

um termo de compromisso entre representantes dos professores e líderes do 

governo do estado perante um juiz mediador. O governo comprometeu-se a atender 
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algumas das reivindicações do funcionalismo e o estado de greve foi mantido pelos 

servidores. 

No dia 25 de abril, a greve dos professores da rede estadual de ensino foi 

retomada. A categoria decidiu em assembleia, por unanimidade, iniciar o segundo 

período de greve, após a quebra do acordo assinado ao final do primeiro período, 

com o envio do projeto de lei que alterava o fundo previdenciário da categoria à 

Assembleia Legislativa sem a devida discussão com o funcionalismo. O dia 29 de 

abril foi marcado pela violência policial contra professores, servidores e estudantes, 

que resultou num saldo de mais de 200 feridos, de acordo com as informações da 

Polícia Militar (PM). Simultaneamente ao episódio, a maioria dos deputados aprovou 

o projeto de lei 252/2015 que alterou o fundo previdenciário dos funcionários do 

estado, a PARANÁPREVIDÊNCIA.  

 

 

Imagem 1 – Violência policial no dia 29 de abril 

Autor: Ivonaldo Alexandre. 

Fonte: Gazeta do Povo. 29 de abr. 2015. 

 

A segunda fase da greve da rede estadual de ensino durou 45 dias e foi 

encerrada em 9 de junho. As aulas foram retomadas no dia 10 de junho. 
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Durante todo o período de greve, os veículos de comunicação paranaenses 

cobriram o assunto a nível estadual e regional, principalmente nos dias de violência 

e manifestações no Centro Cívico.  

Este trabalho analisou os editoriais publicados em ambos os jornais no dia 

30 de abril, dia seguinte ao episódio de maior violência policial contra os 

manifestantes, que ficou conhecido como “Massacre do Centro Cívico”. O objetivo foi 

distinguir as posições dos veículos e analisar o editorial como gênero jornalístico 

opinativo, apreendendo as variáveis que influenciam na construção argumentativa 

do texto, considerando os pressupostos teóricos do Jornalismo Opinativo e as 

experiências pessoais de profissionais que participaram deste processo histórico. 

A seleção do gênero jornalístico opinativo, da plataforma midiática jornal 

impresso e dos veículos de comunicação – Jornal de Londrina e Folha de Londrina – 

deve-se à observação do envolvimento dos leitores londrinenses com os 

acontecimentos da greve e pelo acompanhamento dos fatos com base nos jornais 

impressos da cidade.  

O trabalho também destacou a importância dos editoriais como registro 

documental e como eles contribuíram para a memória do movimento grevista vivido 

no estado do Paraná no ano de 2015 e a importância fundamental da imprensa no 

resultado deste processo histórico. 

 

Gêneros jornalísticos – Editorial 

 

Segundo Luiz Beltrão (1980), o editorial pode ser definido como um gênero 

jornalístico opinativo que expressa a opinião do editor, que, por sua vez, reproduz a 

opinião oficial do veículo de comunicação diante dos fatos de maior repercussão.  

Para Beltrão (1980, p. 52), o editorial tem a função de “orientar o 

pensamento social para a ação na defesa do bem comum”, através da opinião do 
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grupo proprietário e administrador do jornal sobre os assuntos de interesse da 

comunidade e ligados ao desenvolvimento da empresa de comunicação.  

Já José Marques de Melo (2003, p. 103) considera que “nas sociedades 

capitalistas, o editorial reflete não exatamente a opinião dos seus proprietários 

nominais, mas o consenso das opiniões que emanam dos diferentes núcleos que 

participam da propriedade da organização”. O autor cita anunciantes, financiadores e 

o próprio Estado, que exerce grande influência no processo jornalístico como um 

todo. 

 

O editorial é a voz do jornal, sua tribuna. “Um jornal sem voz nem voto é 

como um homem sem juízo. Jornalismo que não se sente capaz ou não 

pode dar orientação nem formular critérios é um jornalismo sem uso da 

razão”, proclama Mostaza. E acrescenta: “O editorial faz transcender de 

sua peremptória urgência a notícia. A realidade humana – única que 

interessa no jornalismo – fala por meio do acontecimento, e o editorial 

tem de traduzir essa linguagem dos fatos, ininteligíveis ao não 

especializado, em termos de geral compreensibilidade. Ao traduzir o 

idioma da realidade, o editorial nos dá o significado do que acaba de 

acontecer”. (MOSTAZA, 1953 apud BELTRÃO, 1980, p.52).   

 

Beltrão (1980) também destaca que o editorial apresenta uma dimensão que 

vai além do relato objetivo noticioso – a profundidade.  

 

Assim, tanto pode nascer da notícia como dela transcender, adiantar-se 

sobre ela, valendo-se de dados subjetivos e retirando de um fato, 

mediante a análise de suas causas e consequências, inferências e 

conclusões que apresenta como um roteiro à comunidade. [...] O jornal é 

um catalisador de opiniões, um agente da consciência pública. (BELTRÃO, 

1980, p. 52). 

 

O processo de produção do editorial, assim como de todo o conteúdo 

jornalístico, sofreu modificações ao longo do tempo e deixou de ser padronizado em 

todos os veículos de comunicação. Atualmente, a produção do editorial é um 
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processo dinâmico que pode ser desempenhado até mesmo por repórteres 

especializados. 

Para Marques de Melo (2003), o editorial é um espaço de contradições, que 

necessita permanentemente do exercício de equilíbrio semântico. Segundo o autor, 

o discurso editorial constitui uma teia de articulações políticas e sua vocação é 

apreender e conciliar os interesses que perpassam as operações cotidianas. Assim 

sendo, “a opinião contida no editorial constitui um indicador que pretende orientar a 

opinião pública [...] o editorial é dirigido à coletividade”. (MELO, 2003, p. 104). 

Por se tratar de um gênero opinativo que expressa o ponto de vista do 

grupo editorial, há características específicas que diferenciam o editorial dos outros 

textos opinativos, segundo Beltrão (1980). São elas: impessoalidade, topicalidade, 

condensalidade e plasticidade. 

O teórico considera que a característica de impessoalidade salienta a 

irresponsabilidade legal do redator, que normalmente não responderá pelo texto 

caso haja um processo judicial. A impessoalidade pode ser observada em algumas 

marcas textuais do editorial como o uso da terceira pessoa do singular ou primeira 

pessoa do plural e a falta de assinatura. Esta característica ajuda a identificá-lo 

como texto oficial do veículo de comunicação e transmite aos leitores seu caráter 

coletivo. 

A característica de topicalidade dos editoriais é identificada na escolha e no 

tratamento dos assuntos sobre os quais se escreve. O editorial sempre trata de um 

tema bem delimitado, ainda que não tenha adquirido configuração coletiva ou que a 

opinião pública ainda esteja em processo de formação.  

 A condensalidade do editorial é uma característica que remete à estrutura 

textual e consiste na expressão de poucas ideias e na ênfase maior às afirmações 

do que às demonstrações. Segundo Beltrão (1980), o editorial deve focar em uma 

ideia central única que possa ser bem desenvolvida e concluída no curto espaço 

dedicado ao texto.  
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E, por fim, a plasticidade do gênero pode ser percebida nas técnicas 

persuasivas utilizadas para dinamizar o caráter de orientação do texto, como a 

flexibilidade e maleabilidade para tratar de assuntos que podem exigir mudanças de 

opinião posteriores.  

Ainda segundo Beltrão (1980), o editorial é o gênero jornalístico de estrutura 

mais simples e rígida, dividido em quatro unidades – título, introdução, discussão e 

conclusão. A estrutura do editorial consiste na adoção de uma ideia central única e 

na defesa desta por meio de argumentos, que objetivam convencer o leitor do 

posicionamento estabelecido no texto. 

O título pretende atrair a atenção do leitor e costuma ser menor do que o de 

uma notícia. Na introdução, o assunto que deu origem ao editorial é apresentado 

brevemente, de forma a despertar o interesse. A discussão é a exposição dos 

argumentos que procuram interpretar o assunto discutido e esclarecê-lo aos 

leitores. A conclusão visa induzir o leitor a aceitar a ideia proposta e enquadrá-la a 

seu próprio posicionamento.   

A produção do editorial se inicia na escolha do tema, que deve ser de 

interesse público e de natureza social, econômica e política. Posteriormente, o 

editorialista deve estabelecer a tese a ser defendida, conciliando-a com a política 

editorial do veículo. A produção do título é determinada pelo tema e pela tese.  

Na discussão, o editorialista interpreta, analisa e debate os diferentes 

aspectos do tema. Segundo Beltrão (1980), a unidade também exige que o jornalista 

confronte ideias e antecipe opiniões opostas.  

A conclusão é o momento de assumir uma posição e dirigir a opinião dos 

leitores, de modo a guiá-los para a formação da opinião pública.  

Outros aspectos estruturais do editorial são: tamanho restrito a um quarto 

de página, redação em linguagem simples, direta e incisiva, sem o uso de frases 

muito longas, ênfase maior nas afirmações do que nas demonstrações e repetição 

regulada de ideias e conceitos, ou seja, um tipo de redundância que auxilia no 

entendimento.  
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Com a pluralidade dos veículos de comunicação impressos e onlines que 

existem atualmente no mercado, é provável que estes aspectos estruturais e 

característicos estejam amplamente variados em cada um dos veículos, já que cada 

empresa tem autonomia para a padronização ou não de seus textos. Mas, para este 

trabalho, consideramos que os postulados de Luiz Beltrão (1980) ainda se 

encontram na produção atual de editoriais. 

 

Editoriais 

Jornal de Londrina 

 

O editorial publicado no dia 30 de abril pelo Jornal de Londrina  apresentou 

como tese central uma crítica veemente à violência policial do dia anterior e às 

atitudes do governo Beto Richa (PSDB). O jornal destacou o editorial, iniciando-o na 

capa da edição. Além dos 1200 caracteres habituais, mais 800 foram dedicados ao 

texto no campo inferior da capa. 

 

 

Imagem 2 – Capa da edição do dia 30 de abril de 2015 do Jornal de Londrina 

Fonte: Jornal de Londrina. 30 de abr. 2015. 
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Com o título “Quarta-feira de tiro, gás e bomba”, o editorial contextualizou o 

ocorrido no dia anterior, resgatando fatos anteriores de investigações envolvendo 

membros da Assembleia Legislativa do Paraná e até mesmo do confronto policial 

ocorrido no governo Alvaro Dias (1986-1989). A primeira frase “A Assembleia 

Legislativa do Paraná se apequenou mais um pouco ontem” (JORNAL DE 

LONDRINA, 30 de abr. 2015) apresentou a tese central para a construção do texto, 

que foi justificada a cada caso relembrado no decorrer dos parágrafos. O editorial 

posicionou-se predominantemente contrário ao governo. 

O texto todo trouxe uma análise mais ampla da situação do poder legislativo 

no estado, justificada pelos acontecimentos das semanas anteriores ao dia 29. A 

linguagem mais ácida demonstrou indignação do jornal diante dos acontecimentos, 

como percebe-se na frase “Do jeito que está hoje, o Legislativo estadual inexiste. Ele 

precisa existir, mas com a independência que não tem com relação ao Poder 

Executivo”. (JORNAL DE LONDRINA, 30 de abr. 2015).  

O editorial também repudiou a ação policial do dia anterior e criticou a 

votação dos deputados ao projeto de alteração da PARANÁPREVIDÊNCIA, na 

Assembleia Legislativa, que ocorreu normalmente enquanto o confronto se dava do 

lado de fora. 

 

Ignorando a centena de feridos deixados pela ensandecida polícia sob o 

comando de Beto Richa, os deputados não só não suspenderam a sessão, 

como também aprovaram a mudança na ParanáPrevidência que Beto 

Richa tentava votar desesperadamente. (JORNAL DE LONDRINA, 30 de 

abr. 2015). 

 

O último parágrafo foi dedicado a relembrar o episódio de violência do então 

governador Alvaro Dias (PV), em 1988, ressaltando que  

 

Ao requerer força policial e votar um projeto ignorando o drama vivido a 

poucos metros dali, a Alep confirmou sua tendência ao apequenamento. 

[...] 
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Ainda sobre o confronto de ontem no Centro Cívico, é importante que se 

lembre que as cenas de guerra vistas em Curitiba repetem de forma 

piorada o tristemente famoso episódio em que o ex-governador Alvaro 

Dias (PSDB) jogou a cavalaria sobre os educadores, repetem, mas não 

amenizam nem apagam da história o “feito” do hoje senador. (JORNAL DE 

LONDRINA, 30 de abr. 2015). 

 

Folha de Londrina 

 

O editorial de 30 de abril publicado na Folha apresentou o mesmo número 

de caracteres habituais - aproximadamente 1800 - e posicionou-se contrário à 

violência policial já no título: “Contra a violência policial”. 

 

 

Imagem 3 - Capa da edição do dia 30 de abril de 2015 da Folha de Londrina 

Fonte: Folha de Londrina. 30 de abr. 2015. 

 

Os três primeiros parágrafos foram dedicados a contextualizar o leitor 

sobre os motivos que levaram à greve dos professores e ao confronto do dia 29, com 

uma grande quantidade de dados.  
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O editorial só expressou uma opinião direta no último parágrafo. Mesmo 

defendendo o repúdio à violência “para repressão de manifestações pacíficas” 

(FOLHA DE LONDRINA, 30 de abr. 2015), o texto comentou a presença de black blocs 

entre os manifestantes, utilizando a expressão “é correto afirmar que...”, a qual 

pressupõe uma situação comprovada, o que de fato não aconteceu.  

 

O uso da violência nunca deve ser aceito e utilizado como argumento para 

repressão de manifestações pacíficas. No caso específico de ontem, eram 

policiais contra professores e servidores em sua maioria. É correto 

afirmar que entre os manifestantes estavam alguns "black blocs", que 

costumam praticar atos de vandalismo, mas eram poucos perto do total 

de servidores. (FOLHA DE LONDRINA, 30 de abr. 2015).  

 

Desta forma, analisamos que o editorial posicionou-se predominantemente 

contrário à greve, pois o argumento apresentado no último parágrafo desconstrói o 

repúdio à ação policial pontuada nos parágrafos anteriores e contradiz a ideia 

defendida até então. 

A tese da presença de black blocs entre os manifestantes fora apresentada 

e defendida pelo governo até mesmo para justificar o uso do aparato e da violência 

policial. Na semana seguinte ao confronto, a Agência Estadual de Notícias do Estado 

do Paraná publicou uma matéria intitulada “Imagens comprovam participação de 

black blocs em manifestação” 
2
. As imagens haviam sido apresentadas pelo 

Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep), em entrevista coletiva do 

então secretário estadual da Segurança Pública e Administração Penitenciária, 

Fernando Francischini (SD).  

                                                           
2
 Imagens e vídeos divulgados nesta segunda-feira (4) pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep) mostram 
a presença de grupos radicais infiltrados na manifestação dos professores, ocorrida na semana passada, no Centro Cívico, em 
Curitiba. [...] De acordo com o trabalho de inteligência da Secretaria da Segurança, há indícios de que black blocs tenham 
promovido o início do confronto com policiais que cumpriam uma ordem judicial de isolamento da Assembleia Legislativa do 
Paraná. Monitoramento do Diep demonstrou a convocação desses black blocs pelas redes sociais, nos dias que antecederam a 
manifestação. (AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS DO ESTADO DO PARANÁ, 5 de maio 2015). Disponível em: 
<http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=83963>. Acesso em nov. 2015. 
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O portal de notícias Tribuna Paraná Online também publicou uma matéria 

com o título “Francischini coloca a culpa em black blocs por 'guerra’” 
3
, explicando a 

investigação do Governo do Estado. 

Um ano depois do confronto, o Ministério Público do Paraná arquivou o 

inquérito que apurava a participação de grupos radicais na manifestação do dia 29. O 

portal G1 Paraná noticiou o fato em 29 de abril de 2016:  

 

Nesta sexta, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) informou que deve 

encaminhar o pedido de arquivamento do inquérito que apurou a 

participação de grupos "black blocs", suspeitos de usar o vandalismo 

como forma de protesto, durante o confronto. Segundo o MP, nenhum 

integrante foi identificado. A ação dos PMs também foi alvo de 

investigações. Em fevereiro deste ano, o inquérito que investigava policiais 

por lesão corporal foi arquivado. (JUSTI, 2016). 
4
 

 

Análise  

 

Como já mencionado, é consenso entre os teóricos do jornalismo que o 

editorial deve ser escrito por um profissional de cargo elevado que consiga 

transmitir a linha editorial da empresa no conteúdo opinativo. Segundo Beltrão 

                                                           
3
  Segundo a secretaria [de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná], policiais também teriam se 
machucado no confronto. A tese foi divulgada durante coletiva nesta segunda-feira (4). Para corroborar a tese, a Sesp mostrou 
frames de imagens colhidas pelo departamento de inteligência. A Secretaria concluiu que foram usados "artefatos físicos e 
químicos" contra os policiais, provocando a reação da tropa. A Sesp diz também estar se valendo dessas mesmas imagens 
para identificar os black blocs que estariam infiltrados no movimento dos professores. E que o chamamento para o protesto 
ocorreu através das redes sociais, e não envolviam os professores. A Sesp teria monitorado no Facebook, vários grupos 
radicais foram flagrados convocando os black bocs para que participassem do protesto. [...] Entre os grupos que, segundo a 
Sesp, teriam começado o ataque estão o “Antifa” (movimento que se opõe ao fascismo, por o considerarem um tipo de regime 
errado), que a Sesp classificou como black bocs. Mas também foram feitos registros de estudantes de diferentes locais do 
Paraná e também adolescentes de colégios estaduais de Curitiba. [...] Alguns vídeos mostram também jovens sentados no 
chão, com garrafas e colheres de pau como se preparassem algo, mas não há prova concreta de que os jovens estavam de 
fato elaborando algum tipo de artefato, conforme esclarece o próprio secretário. “Isso nós acreditamos que eram bombas de 
cal, que somadas à água causam ferimentos nos policiais. Mas tudo será investigado”, explicou o secretário. Os diversos 
policiais espalhados registraram ainda pessoas cuidando de equipamentos, como tampas de lixeiras e outros materiais, que 
na visão da polícia poderiam ser utilizados como escudos. [...] “Os infiltrados na manifestação começaram derrubando as 
grades de proteção e partiram para cima dos policiais, que apenas reagiram ao ataque. Não que isso justifique algo, mas foi 
assim que tudo começou”, disse Francischini, se referindo á motivação do confronto. (TRIBUNA PARANÁ ONLINE, 4 de maio 
2015). Disponível em: <http://www.parana-online.com.br/m/editoria/policia/news/875924/>. Acesso em nov. 2015. 
 
4
 Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/04/confronto-entre-professores-e-pms-faz-um-ano-sem-
identificar-culpados.html>. Acesso em abr. 2016. 
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(1980), o editorialista não deve expressar o que pensa e sim somar a opinião pública 

à linha filosófico-prática do grupo que mantém o jornal, como um porta-voz.  

No Jornal de Londrina, os editoriais eram redigidos por editores e por 

alguns repórteres mais experientes. Havia uma escala de produção do editorial; 

todos os editores tinham que passar pelo gênero, então cada um deles escrevia ao 

menos uma vez por mês ou uma vez a cada três semanas. Quando o assunto era 

polêmico, grave ou muito importante o chefe de redação assumia a 

responsabilidade e redigia o texto.  

Na Folha de Londrina a produção do editorial era concentrada no chefe de 

redação, com a participação de alguns editores, eventualmente. A Folha já teve um 

único editorialista, ou seja, um profissional contratado especificamente para 

escrever o editorial, mas a prática caiu em desuso em razão do enxugamento das 

redações.  

Nos dois jornais podemos perceber que a redação do editorial ainda é 

designada a profissionais de confiança do veículo de comunicação, os quais são 

responsáveis por transmitir a opinião oficial da empresa. Entretanto, a produção se 

difere muito nos impressos analisados, já que a Folha mantinha sempre o mesmo 

jornalista responsável pelo editorial e o JL dividia a produção a diversos 

profissionais de cargos diferentes dentro da redação.  

Marques de Melo (2003) acredita que o editorial é um espaço de 

contradições, cujo discurso consiste em uma teia de articulações políticas. Para o 

autor, a produção do editorial necessita do exercício de equilíbrio semântico para 

que o texto consiga apreender e conciliar os interesses que perpassam as 

operações cotidianas, transmitindo-os para o público da forma mais clara possível.  

Na produção de um editorial, as palavras são escolhidas cuidadosa e 

meticulosamente, com atenção ao valor e ao sentido que implicarão na frase a ser 

construída. Esse cuidado é necessário para a manutenção da linha editorial do 

jornal. O redator do editorial deve escolher as palavras que expressem exatamente 

o conteúdo pretendido, a fim de evitar dúvidas e ambiguidades. Para isso, no 
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processo de produção do texto, o profissional considera as variáveis que o 

influenciam e o que pode ou não estar presente na opinião do veículo de 

comunicação ao qual está submetido. Palavras ou expressões não condizentes com 

a linha editorial ou com o público-alvo do jornal, por exemplo, são descartadas. 

Durante todo o período das greves o Jornal de Londrina não manteve uma 

unicidade de pensamento, muito pelo contrário, em um curto período de tempo 

demonstrou oscilações no posicionamento expressado em seus editoriais. 

Entretanto, a crítica predominante no editorial do dia 30 de abril permaneceu na 

maior parte dos editoriais publicados no período, demonstrando alinhamento com a 

linha editorial do jornal, como concluímos adiante. 

No Jornal de Londrina, a preocupação com a opinião oficial do veículo ficava 

em segundo plano e os jornalistas tinham liberdade para expressar a própria 

opinião no editorial. De certa forma, ao dar respaldo para as opiniões de cada 

jornalista, o JL contradizia os pressupostos teóricos sobre o editorial. Da forma 

como era produzido no Jornal de Londrina, o editorial não funcionava para 

transmitir a opinião oficial da empresa de comunicação como um todo nem para 

expressar os interesses do grupo que a gerenciava, mas sim para transmitir a 

opinião do jornalista.  

Pensando na modernização do gênero e na queda do público leitor, a 

pluraridade adotada pelo JL talvez seja uma forma de atrair os públicos mais 

diversos, de modo que cada um possa se identificar com o veículo.   

De acordo com informações da atual chefe de redação da Folha, Adriana De 

Cunto, o jornal mantém o editorial tradicionalmente produzido na imprensa 

brasileira, que se preocupa com a adequação à opinião oficial do veículo e com a 

manutenção de uma unicidade de pensamento. A Folha manteve um 

posicionamento primordial contrário à greve e apresentou poucos editoriais neutros 

ou com posicionamentos diversos durante o período das greves em 2015. 
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Além de serem influenciados e guiados pela recepção do editorial, o perfil 

do público leitor e a própria opinião pública também fazem parte do processo de 

produção do gênero no desenvolvimento da mensagem a ser emitida. 

O teórico Beltrão (1980) sinaliza a importância de considerar as preferências 

do público na produção dos jornais. Segundo ele, um jornal que só atende os 

interesses econômicos da empresa e não se atenta à opinião do público está fadado 

ao fracasso. 

 

Há, entretanto, a considerar que os grandes órgãos de difusão são 

grandes empresas comerciais e industriais, e devem manter um 

equilíbrio entre sua missão pública e seu objetivo mercantil, pois 

dependem do leitor que, com o senso divinatório do cidadão, logo 

identifica uma política editorial comprometida e divorciada dos interesses 

vitais da comunidade. Então, o jornal não tardará em ser repudiado; o 

leitor deixará de adquiri-lo; as tiragens cairão e não estará longe o dia em 

que, também os anunciantes que o mantêm com a publicidade, dele 

retirarão seu apoio e o levarão a fechar as portas e paralisar as máquinas, 

pois sobre ele saiu o descrédito da coletividade. (BELTRÃO, 1980, p. 19). 

 

Em relação à estrutura textual, ambos os textos deixam a desejar em 

algum quesito. Tomando por base a estrutura designada por Beltrão (1980), o qual 

divide o texto em unidades menores – título, introdução, discussão e conclusão – 

[consultar página 6], os editoriais do JL e da Folha não desenvolvem todas as 

unidades e, portanto, não são bem estruturados.  

O editorial do JL apresenta um título chamativo, introduz o assunto já 

citando os fatos e desenvolve a discussão comparando o que aconteceu no dia 29 de 

abril com fatos anteriores que contribuem para o embasamento das críticas feitas à 

Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado. A conclusão é a parte menos 

trabalhada do texto e não retoma os argumentos; o parágrafo é utilizado para 

relembrar o episódio de violência ocorrido em 1988, no governo Alvaro Dias, em 

comparação com a violência do dia 29 de abril de 2015. 
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O editorial da Folha traz um título carregado de opinião, opinião esta que 

não é bem defendida durante o texto. A introdução parece estender-se por vários 

parágrafos, que trazem todo o contexto da manifestação do dia 29 de abril. Não há 

uma discussão delimitada; os argumentos ficam restritos ao último parágrafo e se 

perdem na contradição entre repudiar a violência policial e citar a presença de black 

blocs – tese defendida pelo governo como motivo do confronto.  

 

Considerações Finais  

 

Diante da análise realizada neste trabalho, percebemos que atualmente o 

editorial não é mais um texto com estrutura rígida e determinada, o que, apesar de 

sinalizar uma mudança que pode ser fruto da modernização das redações, 

enfraquece o conteúdo textual, principalmente no que diz respeito à argumentação.  

O editorial da Folha de Londrina apresenta-se mais brando e conservador, a 

opinião é expressa mais timidamente e a hipótese do governo é cogitada. Já o 

editorial do Jornal de Londrina assume uma posição mais nítida e utiliza 

argumentos históricos e fatos noticiados pelo próprio veículo para questionar as 

atitudes do governo estadual. 

A fragilidade na estrutura textual é mais um fator que reflete a 

precariedade do processo de produção dos editoriais e o acúmulo de tarefas dos 

profissionais nas redações, o que impede uma atenção maior ao texto. 

Ao acompanhar a cobertura midiática das greves de 2015 no Estado do 

Paraná percebemos que o jornalismo cumpriu uma de suas principais funções: a de 

vigilância. A atenção que a imprensa dá a determinado acontecimento faz com que 

os sujeitos envolvidos tenham cautela em suas ações. Isso ficou evidente após o 

episódio de violência do dia 29 de abril de 2015, repudiado pela maioria dos jornais 

paranaenses.  
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O comportamento da imprensa durante o movimento de 2015 foi diferente 

de outras situações semelhantes já vivenciadas no estado e a visibilidade 

proporcionada, bem como a postura predominantemente favorável influenciaram 

para que as greves se mantivessem firmes até o fim das negociações com o 

governo.  

A comparação entre os editoriais do JL e da Folha reafirmou as 

características de cada um dos jornais e evidenciou a linha de pensamento dos 

impressos. 

O JL foi mais combativo durante a greve. Na produção de seus editoriais, o 

jornal confirmou seu caráter mais independente, com a prática de pluralidade dos 

editoriais e com maior liberdade de expressão, de modo que não havia imposição 

hierárquica na produção do gênero textual. Os editoriais do JL seguiram a linha 

editorial do veículo, que publicou capas expressivas durante a greve e priorizou o 

assunto.  

Os editoriais da Folha refletiram a postura e a linha editorial do jornal, com 

unicidade de posicionamento e preocupação em transmitir a opinião oficial da 

empresa. De cunho mais conservador, a Folha designa a produção do editorial ao 

chefe de redação e mantém esta característica hierárquica. Diferentemente do JL, a 

Folha ofereceu um conteúdo opinativo à parte de sua linha informativa, sendo que o 

veículo fez uma ampla cobertura de todos os acontecimentos da greve, mas não 

priorizou o assunto na parte opinativa. As impressões pessoais do editorialista 

foram percebidas nos textos, mas a preocupação em expressar uma posição firme e 

embasada, condizente com a direção do jornal, foi a principal característica 

observada. 

Os modelos de produção de editorial em ambos os jornais evidenciam um 

problema recorrente no jornalismo brasileiro: a precarização e o enxugamento das 

redações. A contradição de opiniões no JL e o revezamento na escrita do gênero, 

ainda que propositais, demonstram que a função tinha de ser distribuída para não 

sobrecarregar um profissional específico, que já tinha diversas outras atividades a 

desempenhar ao longo de um dia de trabalho. Na Folha, a função foi transferida 
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para o chefe de redação com a extinção do cargo de editorialista, profissional 

específico para a produção dos editoriais.  

As duas saídas encontradas pelos jornais para o gênero  acarretam a falta 

de profundidade e estrutura dos textos, argumentações rasas e baixa qualidade. 

Tanto o chefe de redação quanto os repórteres têm outras atividades a serem 

desempenhadas e não conseguem produzir um editorial complexo, que cumpra 

totalmente as funções do gênero. O pouco espaço destinado para o texto nos jornais 

restringe ainda mais a produção de um editorial aprofundado, que consiga trazer 

informação, interpretação dos fatos, argumentação e orientação aos leitores. Para 

tal, os textos deveriam ser maiores, com um espaço mais amplo.  

Pouco espaço, pouca discussão prévia, pouca argumentação e pouco tempo 

de produção resultam em uma parte opinativa rasa e cada vez menos importante 

nos jornais, o que nos preocupa em relação ao futuro da opinião e tudo o que ela 

representa ou já representou no jornalismo impresso brasileiro. A função destacada 

por Beltrão (1980, p.63), do editorial como “fórum para a expressão da opinião” que 

procura orientar o pensamento social para a promoção do bem comum está cada 

vez mais distante dos textos publicados.  

Essas características evidenciam a fragilidade do modelo de negócio do 

jornalismo impresso, no sentido de garantir jornalismo independente dos interesses 

tanto do poder político quanto do econômico. A dependência econômica de 

anunciantes, financiadores e do próprio Estado e a subordinação de jornalistas a 

direções cada vez menos preocupadas com a missão pública da imprensa faz com 

que o jornais não possam publicar o que é necessário ou que colunistas, editores ou 

repórteres especializados não digam o que gostariam de dizer, o que empobrece 

não só a imprensa mas a profissão como um todo.  

O futuro do jornalismo opinativo, assim como o futuro do jornalismo 

impresso são caminhos incertos pelos quais só passarão profissionais 

determinados a novas formas de fazer jornalismo e a novos modelos de negócio, 

ainda não descobertos, que deem conta de manter a profissão e as empresas com a 

credibilidade de que sempre se orgulharam. Que neste futuro caiba um 
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amadurecimento dos jornalistas em relação a coberturas delicadas, como de 

movimentos sociais, tragédias, política e que os leitores rejeitem meios de 

comunicação que não respeitam princípios éticos e utilizem práticas 

sensacionalistas no desespero de conseguir audiência.  
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Anexos – Editoriais  

 

Editorial publicado em 30 de abril de 2015 no Jornal de Londrina: 

 

Quarta- feira de tiro, gás e bomba  

 

A Assembleia Legislativa do Paraná se apequenou mais um pouco ontem. 

Se é que isso é possível numa Casa em que a transparência é formal e na qual o 

caso de um ex-presidente acusado de desvio em 43 mil páginas redigidas pelo 

Ministério Público é levado ao arquivo. A “Casa do Povo” começou a semana 

pequena porque não quis deixar que exatamente o povo entrasse no seu prédio, 

para fiscalizar o trabalho dos seus representantes. Para isso, entrou na Justiça e 

pediu que o governador Beto Richa (PSDB) agisse como um tutor, deslocando 

policiais de todo o Estado para atacar professores – enfraquecendo a segurança 

pública numérica e moralmente diante da sociedade.  

Apesar de todo esse retrospecto, sob a condução do deputado Ademar 

Traiano (PSDB) e do líder do governo na Casa, Luiz Cláudio Romanelli (PMDB), os 

deputados conseguiram descer mais alguns degraus, quando se achava que isso 

não seria mais possível. Ignorando a centena de feridos deixados pela ensandecida 
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polícia sob o comando de Beto Richa, os deputados não só não suspenderam a 

sessão, como também aprovaram a mudança na Paranaprevidência que Beto Richa 

tentava votar desesperadamente. 

Ao requerer força policial e votar um projeto ignorando o drama vivido a 

poucos metros dali, a Alep confirmou sua tendência ao apequenamento. Com 

deputados tão submissos, este Legislativo torna-se quase desnecessário. Como não 

há democracia sem Parlamento, é preciso reinventar a Alep.  

Do jeito que está hoje, o Legislativo estadual inexiste. Ele precisa existir, 

mas com a independência que não tem com relação ao Poder Executivo. Um 

exemplo eloquente de como a Alep está tutelada foi o acesso dificultado ao prédio do 

Legislativo, inclusive para profissionais de imprensa. Ao justificar as medidas, uma 

assessora da presidência disse à repórter Fernanda Fraga, da RPC, que eram 

ordens do comando da PM. Ou seja, a PM, que é comandada pelo Poder Executivo, 

estava controlando a entrada no prédio. Logo, o Poder Executivo estava controlando 

o acesso ao prédio de outro poder.  

Ainda sobre o confronto de ontem no Centro Cívico, é importante que se 

lembre que as cenas de guerra vistas em Curitiba repetem de forma piorada o 

tristemente famoso episódio em que o ex-governador Alvaro Dias (PSDB) jogou a 

cavalaria sobre os educadores. Repetem, mas não amenizam nem apagam da 

história o “feito” do hoje senador. 

 

Editorial publicado em 30 de abril de 2015 na Folha de Londrina: 

 

Contra a violência policial 

 

O "clima de guerra" tomou conta ontem do Centro Cívico de Curitiba. 

Confronto entre Polícia Militar e manifestantes – a maioria servidores públicos e 

professores – terminou com um saldo de mais de 200 feridos e 7 presos. O uso da 
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força policial para afastar a aglomeração de pessoas e impedir o acesso ao prédio 

da Assembleia Legislativa já tinha sido utilizado na terça-feira, mas ontem a tensão 

aumentou. Foram utilizados gás lacrimogênio, balas de borracha, cães e jatos 

d'água para dispersar os manifestantes.  

Os servidores protestavam contra o projeto encaminhado pelo governo do 

Estado que prevê mudanças na ParanaPrevidência. Conforme a proposta, o 

pagamento de 33,5 mil servidores com idade acima de 73 anos – completados até o 

próximo dia 30 de junho – passará a ser realizado pelo Fundo Previdenciário. A 

mudança desses inativos, que hoje são pagos pelo tesouro estadual, permitirá uma 

economia de R$ 125 milhões por mês ao caixa do governo.  

Os atos desta semana são uma continuação da greve do funcionalismo 

deflagrada em fevereiro por conta desse projeto que prevê mudanças na 

ParanaPrevidência e pelo atraso no pagamento de benefícios. Naquele mês, a 

Assembleia foi ocupada pelos professores, que conseguiram adiar a votação das 

mudanças no fundo previdenciário estadual. No entanto, ontem mesmo com os 

protestos o projeto foi aprovado e seguirá para sanção do governador.  

O uso da violência nunca deve ser aceito e utilizado como argumento para 

repressão de manifestações pacíficas. No caso específico de ontem, eram policiais 

contra professores e servidores em sua maioria. É correto afirmar que entre os 

manifestantes estavam alguns "black blocs", que costumam praticar atos de 

vandalismo, mas eram poucos perto do total de servidores. O diálogo respeitoso 

ainda é a melhor conduta a ser adotada. É sinal de maturidade democrática. 
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Luz cinematográfica sobre as sombras do esquecimento: o 

documentário Parágrafo 175 e o processo de reconstrução da memória 

de vítimas do nazismo 

 

Ana Carolina Felipe CONTATO1 

 

Resumo: Embora ampla literatura e produção audiovisual abordem a 

Segunda Guerra Mundial e as atrocidades cometidas pelo Nacional Socialismo 

Alemão, pouco se sabe a respeito das perseguições específicas aos homossexuais 

durante o nazismo. Com o objetivo de reconstruir tal período histórico a partir de 

uma perspectiva não-oficial, o documentário Parágrafo 175 exibe entrevistas com 

sete sobreviventes. Observa-se que o ato de rememorar é doloroso para as vítimas 

que silenciaram suas reminiscências por quase meio século. Analisa-se o 

documentário a partir de suas características formais propostas por Bill Nichols, do 

mapeamento histórico da Alemanha a partir da ascensão de Adolf Hitler e pelas 

teorias da memória de Peter Pál Pelbart, Michael Pollak e Olga Von Simson. 

Considera-se que ao privilegiar as memórias subterrâneas, o documentário opera 

como um contraponto à História oficial.  

 

Palavras-chave: Nazismo, Documentário, Memória.  

 

Introdução 

 

As conseqüências sócio-históricas do holocausto nazista têm sido debatidas 

no cenário acadêmico desde o fim da Segunda Guerra Mundial – judeus, ciganos, 

deficientes físicos, comunistas e outros grupos foram vítimas do sistema de 

extermínio do Terceiro Reich. Entretanto, uma categoria específica de pessoas foi 

                                                           
1
Jornalista, mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina; Docente na graduação em Publicidade e 
Propaganda na Faculdade Pitágoras de Londrina. E-mail: anaccontato@gmail.com. Eixo Temático: Política 
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perseguida, torturada, presa e morta na Alemanha sob o jugo de Adolf Hitler: os 

homossexuais do sexo masculino.  

A intolerância germânica em relação ao que consideravam um 

“comportamento desviante” tem suas raízes muito antes da auto-proclamação de 

Hitler como Führer. Em 1871 o Código Penal Alemão trazia as seguintes 

determinações em seu parágrafo 175: “um ato sexual antinatural cometido por duas 

pessoas do sexo masculino ou por humanos com animais é punível com 

aprisionamento; a perda de direitos civis também pode ser imposta” 
2
. A derrota na 

Primeira Guerra conduziu os esforços germânicos à busca por culpados e as 

minorias étnico-sociais personificaram a ruína em que a Alemanha se encontrava. 

Ainda sob o comando da República de Weimar
3
, o povo alemão tentava sair 

de uma crise econômica, social e política iniciada com o Tratado de Versalhes 

assinado em julho de 1919. Dentre outras determinações, o Tratado imputava à 

Alemanha a culpa pela Primeira Grande Guerra e a obrigava a restringir o tamanho 

de seu exército e indústria bélica, além de pagar indenizações aos países então 

ocupados.  

Humilhada, a nação precisava lidar com a crescente inflação e o 

desemprego exponencial. O cenário, assim, tornou-se ideal para que o então 

Chanceler Adolf Hitler assumisse o poder absoluto com o pretenso objetivo de 

reconduzir a Alemanha ao crescimento econômico e à perfeição moral.  

Até a ascensão nazista, o Parágrafo 175 do Código Penal Alemão costumava 

acarretar tão somente em chantagens, extorsões e raras prisões por parte da 

polícia, tendo em vista que Berlim era notado reduto europeu de bares e boates 

gays.  

Com a consumação do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 

Alemães no governo, a juventude passou a ser tratada como o arauto da glória 

ariana. Neste contexto, não haveria espaço para comportamentos considerados 

                                                           
2
 Livre tradução da autora para o Parágrafo 175 do Código Penal Alemão de 1871 contido em inglês no Documentário Parágrafo 
175.  
3
 Regime político estabelecido na Alemanha pós-primeira guerra cujo término se deu com a ascensão do Nazismo em 1933.  
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degenerados para a moral vigente da época. Entretanto, a homossexualidade não 

era um inconveniente no início do Terceiro Reich, tendo em vista que o próprio líder 

da SA
4
, Ernst Röhm, era sabidamente gay.  

Hitler, a princípio, defendeu seu aliado: “[A SA] não é um instituto de 

educação moral de jovens e gentis damas, mas a formação de duros lutadores (...) 

vida privada não pode ser objeto de escrutínio a não ser que cause conflito com os 

princípios básicos da ideologia do Nacional-Socialismo
5
”. Aproveitando-se da 

particularidade do líder da SA para desmoralizar o partido nazista, os opositores 

passaram a satirizar o comportamento de Röhm. 

 

 

Imagem 6 – charge de Ernst Röhm publicada pelos opositores do nazismo e reproduzida no documentário 

Parágrafo 175 

 

Não tardou até que no dia 28 de junho de 1934, Röhm e outras trezentas 

pessoas fossem assassinadas sob a acusação de serem “inimigas do Reich”, no 

episódio que ficou conhecido como “a noite das facas grandes”; a partir de então, 

homossexuais passaram a viver acossados. Até o ano 2000, menos de dez pessoas 

                                                           
4
 Força policial armada e privada de Hitler.  

5
 Livre tradução da autora do discurso de Hitler reproduzido no documentário Parágrafo 175 
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que vivenciaram o massacre nazista contra os homossexuais ainda estavam vivas e 

algumas delas compartilharam suas memórias no documentário Parágrafo 175, 

alvo deste trabalho.  

A obra cinematográfica busca um exercício de reconstrução de lembranças 

do período em que os entrevistados passaram por experiências traumáticas e 

oportuniza voz a sofrimentos recalcados desde o fim da Segunda Guerra Mundial.  

 

Forma e conteúdo: o documentário 

 

Bill Nichols, autor que conduz a discussão deste artigo acerca das 

definições de documentário, pondera que o formato é de difícil definição; de acordo 

com o teórico, há uma infinidade de filmes que podem ser considerados 

documentais, embora sejam intrinsecamente distintos entre si. Além disso, o 

conjunto de técnicas, formas e estilos varia a cada obra, dificultando uma 

categorização fixa. De modo abrangente, José Carolos Aronchi (2004) afirma que os 

temas documentados normalmente têm relevância histórica, social, política, 

científica ou econômica, embora também se debrucem sobre temas cotidianos a 

partir de uma perspectiva crítica.  

Assim, o que Nichols propõe são protótipos: documentários arquetípicos 

que contenham características afins. Comumente, a lógica informativa dá a tônica à 

narrativa documental, assim como suas argumentações sobre o mundo histórico. 

Nichols (2012, p.56) acrescenta que, no documentário, as situações estão 

relacionadas no tempo e no espaço em virtude de suas ligações reais e históricas.      

Sob tais perspectivas, a produção cinematográfica Parágrafo 175, ora 

estudada, pode ser considerada documental tendo em vista que sua narrativa é 

concebida a partir da reconstrução de um período histórico e de experiências 

pessoais por meio da fala de atores sociais. O autor sustenta ainda que “os 

documentários apóiam-se muito na palavra dita. O discurso dá realidade a nosso 
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sentimento de mundo. Um acontecimento recontado torna-se história resgatada" 

(NICHOLS, 2012, p. 59).       

Além das características estéticas e formais que conferem a Parágrafo 175  

sua identidade documental, seu modo participativo de produção indica a 

preocupação em oportunizar voz aos torturados pelo nazismo e reconstruir um 

período histórico, assim como faz conhecer o narrador e entrevistador da obra. O 

condutor das entrevistas é o historiador e diretor de projetos para a Europa 

Ocidental no Museu Norte-Americano do Memorial do Holocausto Klaus Müller. 

Durante os 81 minutos do documentário, Müller expõe sua presença enquanto 

agente ativo na construção da narrativa.   

Dos sobreviventes, sete relataram ao entrevistador suas experiências de 

tortura física e psicológica durante a dominação nazista na Alemanha. Além da 

reconstituição oral dos entrevistados, o documentário conta com imagens 

fotográficas e filmográficas para construir a narrativa fílmica e revesti-la de 

simbolismo histórico. Nichols acredita que  

 

Os cineastas que buscam representar seu próprio encontro direto com o 

mundo que os cerca e os cineastas que buscam representar questões 

sociais abrangentes e perspectivas históricas com entrevistas e imagens 

de arquivo constituem dois componentes importantes do modo 

participativo. Como espectadores, temos a sensação de que 

testemunhamos uma forma de diálogo entre cineasta e participante que 

enfatiza o engajamento localizado, a interação negociada e o encontro 

carregado de emoção. Essas características fazem o modo participativo de 

cinema documentário ter um apelo muito amplo, já que percorre uma 

grande variedade de assuntos, dos mais pessoais aos mais históricos. Na 

verdade, com freqüência, esse modo demonstra como os dois se 

entrelaçam para produzir representações do mundo histórico 

provenientes de perspectivas específicas, tanto contingentes quanto 

comprometidas (NICHOLS, 2012, p. 162). 
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Partindo-se dos pressupostos teóricos de Nichols observa-se que 

Parágrafo 175 vale-se das memórias individuais para emoldurar um quadro 

histórico mais amplo.      

  

Memórias Atormentadas  

 

Com o objetivo de trazer à luz memórias subterrâneas de sobreviventes do 

genocídio praticado contra os homossexuais na Alemanha nazista, a Produtora 

Telling Pictures lançou em 2000 o documentário Parágrafo 175. Guiado pelo texto de 

Sharon Wood e sob o comando dos produtores Rob Epstein e Jeffrey Friedman, o 

historiador Klaus Müller entrevistou 7 alemães  e franceses nascidos entre 1905 e 

1923 que, de alguma maneira, tiveram suas vidas afetadas pela lei alemã anti-

sodomia.  

 

  

Imagem 7: cartaz do documentário Parágrafo 175 
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O documentário em questão não é a primeira produção de Epstein e 

Freidman a versar a respeito da representação do homossexual e as questões que o 

tangenciam. Em 1984, Epstein dirigiu o ganhador do Oscar The Times of Harvey Milk, 

um dos primeiros documentários relacionados à vida dos gays nos Estados Unidos. 

Ainda na mesma década, a dupla lançou o também premiado Commom Threads: 

Stories from the Quilt, cujo objetivo é “contar a poderosa história da primeira década 

da epidemia de AIDS nos Estados Unidos6”; o documentário mostra a vida de cinco 

indivíduos infectados pelo vírus HIV, entre eles, um homossexual.  

Em 1995, a Telling Pictures estreou o aclamado The Celluloid Closet, 

documentário premiado pelo Emmy, Sundance Festival, Festival Internacional de 

Berlin, entre outros. A produção explora as entrelinhas dos filmes hollywoodianos a 

respeito da imagem dos homossexuais e de seus estereótipos em mais de 100 

películas. 

Finalmente, Parágrafo 175 – vencedor na categoria “direção” do Festival 

Sundance de 2000 e de melhor documentário do Teddy Award, também de 2000 – 

urde narração em off com fotografias e filmes históricos, além dos próprios 

depoimentos dos sobreviventes. Seu principal intuito é descortinar memórias 

individuais sobre os horrores nazistas e tecer uma narrativa que desoculta a 

perseguição aos homossexuais.   

A produção se inicia com imagens do presente, e a narração em off lembra 

que, embora as marcas físicas da guerra estejam se esvaindo com o tempo, a 

memória dos sobreviventes é responsável por trazer à superfície os mais de 100 mil 

homossexuais presos e 15 mil enviados aos campos de concentração.  

 

                                                           
6
 Texto livremente traduzido pela autora a partir do site da produtora Telling Pictures. Disponível em 
http://www.tellingpictures.com/commonthreads acesso em 20 mar. 2017.  
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Trecho da narração do documentário Parágrafo 175 

 

Klaus Müller, historiador e condutor do documentário, afirma que mesmo 

tendo crescido na Alemanha, jamais soubera da perseguição aos gays em seu país 

e que, embora tardiamente, ouvir os sobreviventes é fundamental para reconstruir a 

história oficial germânica.  

Karl Gorath, Pierre Seel, Heinz F, Annette Eick, Albrecht Becker, Gad Beck e 

Heinz Dörmer compartilharam suas dolorosas memórias com os documentaristas. 

A princípio, boa parte deles teve dificuldade em expor suas reminiscências tendo em 

vista que, como expõe Olga Von Simson, as memórias de um grupo dominado em 

dada sociedade ficam subterrâneas ou marginais até serem provocadas por 

pesquisadores. Assim, é preciso compreender como se engendra este processo de 

recriação da memória para contextualizar o discurso dos entrevistados.   

 

Memória: um processo de reconstrução 

 

A memória é, como assegura von Simson, “a capacidade humana de reter 

fatos e experiências do passado e retransmiti-los às novas gerações através de 
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diferentes suportes empíricos” (SIMSON, 2003, p. 14) – um destes suportes é a voz, 

por meio da oralidade. A autora diferencia a memória coletiva da individual à 

medida que a primeira é formada por aspectos considerados relevantes pelos 

grupos sociais dominantes e a segunda é delineada por lembranças do indivíduo, 

embora ela se relacione com o meio social onde foi concebida.  

Desta maneira, as memórias individuais de grupos dominados, tais quais 

os homossexuais na Alemanha nazista, são memórias marginais ou subterrâneas, 

pois não estão registradas oficialmente e não são compartilhadas pela coletividade. 

Neste contexto, é importante reelaborá-las e dar-lhes vazão. 

 

 

Karl Gorath, alemão, homossexual, perseguido pelo nazismo e entrevistado no documentário Parágrafo 175 

 

Fica evidente ao longo do documentário que, para os entrevistados, o 

processo de trazer à tona as memórias traumáticas é não apenas doloroso, mas 

vergonhoso. Pierre Seel, francês, homossexual e torturado pelos nazistas, tem 

sérias divergências com seu entrevistador e recusa-se a passar muito tempo 

falando sobre o período da guerra. Para ele, a deficiência permanente causada por 
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um bastão de 25 centímetros introduzida em seu ânus é a presentificação da 

humilhação vivida 40 anos antes.  

 

 

Pierre Seel, em depoimento extraído do documentário Parágrafo 175 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

Michael Pollak afirma que essas lembranças são indizíveis, vergonhosas e 

proibidas, pois passada a tragédia é preciso descobrir um novo modo de viver com a 

culpa que as vítimas carregam.  

 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, 

separa (...) uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil 

dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada 

que resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o Estado 

desejam passar e impor (POLLAK, 1989, p. 8). 

 

Compreende-se que, muitas vezes, a dor causada pela tortura física, moral 

e psicológica bloqueia memórias que só podem ser reconstruídas à medida que são 

incitadas. Escolhendo falar, resiste-se ao silenciamento imposto pelos discursos 

oficiais. Entretanto, remexer um passado de constrangimento é demasiado 

doloroso, pois as experiências vividas afloram depois de muito tempo reprimidas.  
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Heinz F, em depoimento ao documentário Parágrafo 175 

 

Um dos entrevistados, identificado apenas como Heinz F, acredita ter ficado 

mais de oito anos preso em campos de concentração sob a acusação de 

homossexualidade. Após sua libertação, Heinz conta que fora trabalhar nos 

negócios da família, sem nunca ter contado a ninguém os abusos que sofrera nos 

anos anteriores.  Para Pollak, o silêncio dos sobreviventes dos campos de 

concentração está ligado à necessidade de encontrar uma nova maneira de viver e 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

conviver com os membros da sociedade que, de alguma forma, foram coniventes 

com o governo de Hitler. O autor complementa, acreditando que “essa atitude é 

ainda reforçada pelo sentimento de culpa que as próprias vítimas podem ter, oculto 

no fundo de si mesmas” (POLLAK, 1989, p. 6).  

 

Algumas considerações 

 

Reconstruir memórias, particularmente memórias traumáticas, é um 

exercício de disputa de poder, em que as lembranças marginalizadas são postas à 

luz e competem com a memória oficial por protagonismo histórico. Pollak (1989, p. 

4) ratifica que a história oral oportuniza voz aos marginalizados e constitui as 

culturas minoritárias e dominadas, opondo-se à História oficial.  

Nesta esteira, o documentário Parágrafo 175 dá visibilidade às vítimas de 

atrocidades cometidas há mais de meio século, mas cujas consequências ainda 

trazem suas sombras ao presente. Há época das gravações, todos os entrevistados 

já tinham mais de setenta anos e, por decorrência natural do tempo, logo suas 

histórias ficariam para sempre relegadas ao esquecimento, não fosse o registro 

cinematográfico. 

Pollak considera que “no momento em que as testemunhas oculares 

sabem que vão desaparecer em breve, elas querem inscrever suas lembranças 

contra o esquecimento” (POLLAK, 1989, p. 7). Olga Von Simson respalda tal 

perspectiva à medida que enxerga o idoso como alguém capaz de habitar o passado 

ao mesmo tempo em que o observa a partir do presente.  

Para proceder à análise do objeto desta pesquisa, buscou-se referencial 

teórico com o objetivo de abarcar a associação entre a produção cinematográfica e a 

hecatombe praticada pelo governo nazista instalado na Alemanha em 1933. Peter 

Pál Pelbart (2000) entende que a história é, invariavelmente, construída a partir de 

determinados pontos de vista e, para superar narrativas simplistas, é necessário 
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enriquecer-se de relatos memoriais. O autor aponta que o entrecruzamento da 

memória com a História oficial confere completude ao cenário analisado.  

No caso específico das vítimas do nazismo, Pelbart acredita que ao 

oportunizar voz aos sobreviventes, atribui-se às vítimas suas condições humanas 

até então negadas; nesse sentido, o registro audiovisual traz à tona memórias 

silenciadas e busca evidenciar os vestígios da tragédia para que não se repitam.  
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Propaganda e Revolução: o discurso pró-revolucionário de empresas 

norte-americanas no periódico cubano Revolución  (1959-1961)  
 

Matheus de Freitas FIGUEIREDO1 

Prof. Dr. André Lopes FERREIRA (Orientador) 2 

 

Resumo: A Revolução Cubana ocorreu em um período marcado pela 

extrema tensão na política internacional: a Guerra Fria. Pensar como um país tão 

próximo dos EUA “se tornou” socialista pode intrigar o pesquisador. A emancipação 

política de Cuba foi apropriada pelos EUA no fim do séc. XIX e, desta forma, a ilha 

passou a gravitar sob a órbita da influência política e econômica estadunidense. 

Levando em consideração o caráter anti-imperialista que a Revolução Cubana (1959) 

assumiu frente à exploração econômica estrangeira, em um primeiro momento 

pode parecer como natural o rompimento com os EUA após o triunfo revolucionário. 

O presente estudo se dedica a uma análise iconológica das propagandas imagéticas 

de empresas norte-americanas veiculadas nas publicações do periódico cubano 

Revolución, órgão oficial do Movimento Revolucionário 26 de Julho, procurando 

salientar que o paulatino distanciamento político com os EUA se deve antes às 

necessidades de superar impasses políticos enfrentados pelo novo governo 

revolucionário do que ao anti-imperialismo ou qualquer tendência socialista prévia 

desse governo. 

 

Palavras-chave: Revolução Cubana, propaganda, iconologia. 

 

Introdução 

 

                                                           
1
 Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina.  

2
 Professor Adjunto da Universidade Estadual de Londrina.  
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O presente trabalho tem como intenção apresentar a pesquisa que se 

desenvolve a partir da análise das propagandas imagéticas contidas no periódico 

cubano Revolución entre os anos de 1959-1961. Desempenhando papel de órgão 

oficial do Movimento Revolucionário 26 de Julho, principal ator político da revolução 

pelo menos até seu triunfo em 1959, a analise das propagandas de companhias 

petroleiras norte americanas inseridas nesse periódico podem ser reveladoras de 

vários aspectos da política cubana, como veremos adiante. 

A fonte primária utilizada  nesse trabalho é o periódico Revolución, que se 

intitulava “organo del Movimiento 26 de Julio”. As edições de janeiro de 1959 a 

dezembro de 1961 estão disponíveis no Núcleo de Pesquisa e Documentação 

Histórica (NDPH) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e faz parte da coleção 

de periódicos. Originalmente impresso, o CDPH possui apenas o acervo digitalizado 

do jornal, com alguns números faltando, diga-se de passagem. 

O periódico foi dirigido por Carlos Franqui, figura emblemática da Revolução 

Cubana (FAVATTO Jr., 2014, passim), e impresso em grande escala chegando às 

mãos de um grande número de pessoas na ilha. O Revolución foi um veículo de 

comunicação utilizado pelo M-26-7. Começou a circular clandestinamente a partir de 

1956 nos territórios ocupados pelos revolucionários e, após 1959, se tornou o 

periódico oficial e precursor do Granma. (MISKULIN, 2003). 

Dentro das publicações diárias desses três anos do periódico serão 

investigadas as propagandas imagéticas que o Revolución passa a trazer, em 

especial as propagandas de companhias petroleiras norte americanas. 

Antes de prosseguir com as propostas de análise iconográfica e iconológica, 

é necessário apresentar alguns aspectos da Revolução Cubana e das propagandas 

inseridas no Revolución. 
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A Revolução Cubana  

 

Após o fim da década de 1940 o capitalismo global passa por uma faze de 

profundo desenvolvimento. O comércio e a indústria se expandem e da mesma 

forma cresce a disputa por mercados para exportação. A partir dos anos 1950, como 

dito por Ayerbe (2004), os países latinos americanos e caribenhos começam a sofrer 

os efeitos dessa transformação econômica do pós-segunda guerra.  

Em âmbito externo, juntamente com esse desenvolvimento econômico do 

capitalismo, é notável o processo de polarização do globo em duas frentes; uma 

capitalista, liderada pelos EUA, outra socialista, encabeçada pela URSS. A chamada 

Guerra Fria, que se estendeu até o fim da URSS no início da década de 1990, 

determinou os cursos da política internacional, fazendo com que os países ou 

orbitassem em tordo do capitalismo e da política norte americana ou se alinhassem 

ao bloco socialista representado pela URSS. 

Internamente, os países da América Latina enfrentavam outro dilema: qual 

forma política deveriam adotar. Entre os favoráveis ao capitalismo se destacam três 

projetos socioeconômicos: O nacional populista, o desenvolvimentista e o projeto 

liberal. Nesse cenário de grande tensão da política interna e externa, juntamente 

com a pressão do governo estadunidense para um alinhamento dos países da 

América Latina à sua política, há um acirramento de antagonismos e uma crescente 

instabilidade dos regimes constitucionais (AYERBE, 2004).  

Esse cenário é bem ilustrado pelos golpes militares e as intervenções dos 

EUA nos governos da região, os quais  se multiplicam a partir dos anos 1950. Como 

defendido por Ayerbe (2004), tais eventos despertam na esquerda latino-americana 

“um profundo debate sobre as possíveis saídas para região”. Como defendido por 

Löwy (1999), inspirados pela Revolução Cubana, vários setores dessa esquerda 

passam a cogitar a luta armada como uma solução para romper com a dominação 

EUA e dos setores internos que a apoiavam. 
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É incontestável que a Revolução Cubana teve um papel determinante nas 

políticas estabelecidas nos países americanos naquele contexto. Tomada como um 

exemplo a se seguir ou a se rejeitar, Cuba passa progressivamente após 1959 a se 

distanciar do eixo capitalista e buscar auxilio junto ao boco socialista. Tal fato, 

muitas vezes leva o observador despreocupado a encarar a Revolução Cubana como 

uma revolução socialista desde o principio, o que decerto é um equivoco. 

Como recorte temporal, este trabalho propõe, portanto, uma análise do 

triênio que se estende do triunfo da Revolução Cubana em 1959 até as aproximações 

com o bloco socialista acentuada após a batalha de Girón, em 1961. Esses três anos, 

denominados por alguns historiadores que se voltaram  ao estudo  do processo 

insurgente como “a lua de mel da Revolução”,  ganham especial importância uma 

vez que marcaram uma  guinada no rumo dessa Revolução, que no início aglutinou 

os setores descontentes da sociedade cubana em torno de um programa 

nacionalista e, mais tarde, pressionados pelos meandros da política do cenário 

internacional, se alinha ao bloco socialista. 

A importância do fenômeno cubano como marco de primeira revolução 

socialista na América Latina é enfatizada pela sua posição geográfica muito próxima 

dos EUA, diante das tensões politicas e econômicas e de um acirramento cada vez 

maior da Guerra Fria, conforme dito por Miskulin  “[...] suscitou e suscita até hoje 

interpretações diferenciadas e marcadas pela defesa incondicional da Revolução e 

do castrismo ou de interpretações críticas à Revolução”. (2003, p. 26) 

Algumas dessas interpretações citadas pela autora em seu livro “Cultura 

Ilhada: Imprensa e Revolução Cubana (1959-1961)” são de grande importância e 

influência para o estudo da insurgência cubana e, algumas delas em especial, foram 

levadas em consideração para o desenvolvimento desse trabalho.       

Outra análise importante para a Revolução Cubana é a do sociólogo Luiz 

Alberto Moniz Bandeira (1998). Bandeira assume um posicionamento crítico frente à 

Revolução. Assim como Fernandes localiza as origens da insurreição cubana nas 

guerras de independência. Aponta também o papel tutelar dos EUA na política 

cubana desde meados do século XIX. Caracteriza a revolução como nacionalista, 
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uma vez que seus lideres, de início, não se identificavam com as diretrizes do PSP, o 

partido comunista de Cuba. Segundo Bandeira, o processo de reforma agrária que o 

governo revolucionário desenvolve é o ponto onde a Revolução se radicalizou. Desta 

forma, também propõe que a instauração do regime socialista em Cuba foi 

consequência da política desenvolvida pelo governo estadunidense, o qual  não 

aceita a reforma agrária e a nacionalização das empresas estrangeiras.  

Michael Löwy (1999) diferencia a história do marxismo latino americano em 

três períodos: revolucionário, stalinista e novo período revolucionário. Segundo 

Löwy, a Revolução Cubana dá início ao terceiro período, quando correntes radicais 

em ascensão propõem a transição ao socialismo pela luta armada. O autor destaca 

a  postura do PSP, que alinhado à política soviética que era contra a transição ao 

socialismo pela luta armada, não apoia desde o princípio o M-26-7, inclusive  sendo 

contrário em certas ocasiões aos métodos e ações tomadas pelo movimento. Löwy 

constrói sua crítica à estrutura autoritária do poder revolucionário e à falta de 

liberdade de expressão.  De acordo com ele, esses aspectos limitaram a experiência 

revolucionária.  

Sílvia Cezar Miskulin (2003), partindo da crítica feita por Löwy, mostra que 

esse caráter autoritário e antidemocrático consolidado no governo fez com que se 

convertessem os ideais revolucionários de expansão e manutenção da revolução em 

uma tendência repressiva. Segundo a autora, essa falta de liberdade política e 

cultural  freou o desenvolvimento da revolução e bloqueou o surgimento de uma 

democracia socialista, que deveria ser conquistada por repetidas “revoluções na 

revolução”, constituindo uma revolução permanente, o que não ocorreu em Cuba. 

Como mencionado anteriormente, as referidas abordagens foram tomadas 

como moldes para desenvolver a presente pesquisa. Contudo, neste trabalho, não 

nos ateremos a desvendar o processo revolucionário, ou nos arriscar a elaborar 

uma crítica ou justificativa ao formato que a política cubana assumiu durante esse 

período. Assim, utilizando do método iconográfico e iconológico para abordar as 

propagandas de companhias petroleiras estadunidenses, analisaremos os 
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meandros da política cubana em relação aos EUA durante os três primeiros anos do 

governo revolucionário (1959-1961). 

 

Análise das propagandas 

 

Para tentarmos estabelecer qualquer tipo de relação entre as propagandas 

e os meandros da política adotada nos primeiros anos do governo revolucionário é 

necessário o levantamento e a categorização de todas as propagandas do tipo 

analisado dentro dos três anos de publicação disponíveis do periódico.  

Para além desse trabalho de levantamento e categorização deve-se 

também questionar os significados que as mesmas propagandas tiveram para os 

leitores e as intenções da edição do periódico e das empresas petroleiras que 

anunciavam no Revolución. 

É intrigante o teor ideológico pró-revolucionário de algumas propagandas 

de empresas petroleiras estadunidenses, como a Esso, por exemplo. 
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Figura 1. Revolución. p. 9, 10 jan. 1959. Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa - CDPH. Universidade 

Estadual de Londrina- UEL. 
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A imagem acima é um exemplo de propaganda que será trabalhada nesta 

pesquisa.  O jornal Revolución do dia 10 de janeiro de 1959 contém uma propaganda 

da companhia Esso que traz escrito em espanhol: “A Esso Stardard Oil S.A. e seus 

distribuidores Esso, unidos ao povo de Cuba através de toda sua história republicana 

compartilham sua alegria e se encontram dispostos a prestar todos seus esforços 

para alcançar a rápida recuperação do país”.3  

Esse tipo de propaganda na qual junto à fotografia está inserido um escrito 

pró-revolucionário é recorrente dentro das edições do Revolución, e constitui um 

modelo do tipo de propaganda ao qual a pesquisa irá se ater: propagandas com 

fotografias, escritos, e slogans da companhia. 

 

Iconografia e iconologia 

 

Ambos os métodos de análise imagética, o iconográfico e o iconológico, 

passam a ser empregados ao longo das décadas de 1920 e 1930 por Aby Warburg e 

outros estudiosos reunidos em torno dele.  

 

“A principal ideia defendida por esses estudiosos é que as obras de 

arte, mais do que a imagem representada na tela (explícito ou visível 

- iconografia), pode esconder uma série de mensagens de cunho 

religioso ou moral por meio de simbolismos disfarçados nas cenas do 

cotidiano (implícito ou invisível - iconologia).” (UNFRIED, 2004, p 1-2). 

 

Erwin Panofsky foi um dos principais estudiosos e desenvolvedores desse 

método de análise imagética e, em seu artigo, “Iconografia e Iconologia: uma 

introdução ao estudo da arte da renascença” sintetiza as discussões da escola de 

Warburg, na Alemanha. Segundo Panofsky a iconologia se fundamenta em três 

níveis de significados, como explica Tania Aparecida de Souza Vicente (2000, p. 150) 

 

                                                           
3
 Revolución. p. 9, 10 jan. 1959. 
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“o primário, onde consta a identificação e descrição das formas; o 

secundário ou convencional, que atesta os motivos artísticos com base em 

textos e documentos elucidativos, e o terceiro que é o da análise 

propriamente, sedo aquela que desvenda os valores simbólicos das obras 

e de sua época. 

 

Baseado nas terminologias e nas aplicabilidades dos métodos 

descritos por Panosfsky, Boris Kossoy adapta a iconografia e a iconologia para 

emprega-las na analise de fotografias, introduzindo conceitos próprios e 

específicos do campo da fotografia. 

Partindo da premissa de que as fotografias contem uma mensagem 

para além do que os elementos visíveis no objeto (fotografia) poderiam passar. 

 

Kossoy (1999, p.58) sugere a iconografia e a iconologia como duas linhas 

de análise capazes de decifrar as informações explícitas e implícitas no 

documento fotográfico. A iconografia seria a responsável pela 

reconstituição dos elementos visíveis que compõem a fotografia, enquanto 

ficaria a cargo da iconologia uma minuciosa recuperação das informações 

codificadas (invisíveis) dentro desta imagem. (apud UNFRIED, 2014, p.4) 

 

Norteado pelos métodos iconográfico e iconológico, descritos tanto por 

Panofsky como por Kossoy, o presente trabalho busca aplicar ambas as 

metodologias no estudo das propagandas as quais se propõe a estudar. 

 

Análise do objeto 
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Figura 2. Propaganda da Esso Stardard Oil S.A. Revolución. p. 9, 10 jan. 1959. Centro de Documentação e Apoio à 

Pesquisa - CDPH. Universidade Estadual de Londrina- UEL 

 

Uma vez que a análise iconográfica se situa no campo da descrição e da 

identificação dos elementos visíveis na imagem, ao observarmos a figura 2, acima, 

iconograficamente, podemos constatar que se trata de uma propaganda da Esso 

Standard Oil S.A., empresa de capital estadunidense, onde a fotografia de um 

funcionário, vestido com o uniforme da empresa (camisa e chapéu – onde se 

encontra o slogan da companhia), bate continência e trás um carismático sorriso no 

rosto. No canto inferior esquerdo, como mencionado anteriormente, um enunciado 

em espanhol diz: “A Esso Stardard Oil S.A. e seus distribuidores Esso, unidos ao 

povo de Cuba através de toda sua história republicana compartilham sua alegria e 
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se encontram dispostos a prestar todos seus esforços para alcançar a rápida 

recuperação do país”. 

Ao identificarmos esses elementos na etapa iconográfica, a fim de 

contextualiza-los com o momento histórico no qual a propaganda é veiculada pelo 

Revolución, entramos no campo da interpretação iconológica.  

Como dito inicialmente as propagandas e as publicações do Revolución 

abordadas nesse trabalho dizem respeito aos três anos iniciais do governo 

revolucionário cubano. Durante esse triênio as relações diplomáticas entre Cuba e 

os EUA se abalaram profundamente, embora nos meses iniciais, após a tomada do 

poder pelos insurgentes cubanos, nenhum ataque direto ou indireto foi feito.  

O uso do uniforme completo pelo funcionário, provavelmente um frentista, e 

o ato de bater continência faz relaciona-lo com um guajiro. Lembrando que nesse 

período pós-libertação nacional, a imagem desses guerrilheiros libertadores era 

amplamente divulgada em toda a sociedade cubana juntamente com a de seus 

lideres. 

Como sabemos as beligerâncias politicas e econômicas entre Cuba e o 

governo norte americano, embora ainda não formalizadas pelo embargo econômico 

que se sucedeu, começava a tomar formar. Conforme dito por Ayerbe (2004, p.61) a 

Lei de Reforma Agrária, assinada em 17 de maio de 1959 pelo governo Cubano, 

“desencadeou o início do confronto entre os objetivos da revolução e a política dos 

Estados Unidos”. 

Mesmo que a data de veiculação da propaganda em questão seja anterior a 

data de promulgação da Lei de Reforma Agraria, ainda se faz relevante de 

observação do posicionamento das empresas de petróleo estadunidenses em Cuba, 

uma vez que pouco tempo depois as mesmas seriam usadas no empasse entre os 

dois governos. 

Os estados unidos a partir de 1960 passa pressionar para restringir a venda 

de petróleo para o arquipélago, o que obriga Cuba a recorrer ao fornecimento 

soviético de petróleo (AYERBE, 2004, p.62). Em julho do mesmo ano, a Texaco, a 
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Esso e a Shell se negam a refinar o petróleo soviético. Após esse episódio o governo 

cubano nacionalizou as companhias. 

 

Conclusão 

 

É claro que o levantamento quantitativo e descrivo das propagandas da 

empresas de petróleo estadunidenses, embora possam dizer várias coisas não 

esgotam as possibilidades de mensagem ocultas a primeira vista, tanto para os 

antigos leitores do Revolución como para os pesquisadores que se possam se 

interessar pelo objeto. 

No entanto, acredito que o método analítico iconográfico e iconológico 

desenvolvido por Warburg e empregado tanto por Panofsky, na análise de pinturas 

renascentistas, como por Kossoy para a análise de fotografias possa ser usado 

também para a análise desse tipo de propaganda que utilizam fotografias, escritos, 

e slogans da companhia. 

Desvendando não apenas a mensagem superficial que esses elementos 

pretendem passar e os contextualizando com os meandros do embate político entre 

Cuba e os EUA podemos trazer a luz do debate histórico vários fatores do triênio 

estudado da história de Cuba.  

Essa pesquisa se orienta a partir do diálogo com a vertente do pensamento 

historiográfico da Nova História Política (RÉMOND, 2003). A análise da política 

adotada pelo governo revolucionário cubano não deve ser confundida com um 

estudo tradicional e objetivo a respeito das ações tomadas no campo político do 

arquipélago de Cuba naquele período. A análise de política a partir da propaganda 

imagética contida no periódico Revolución decorre da necessidade de ampliação dos 

objetos históricos, da construção de interpretações dialéticas a respeito do tema 

estudado. 
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 Como um meio de comunicação de massa, o periódico atingiu com toda 

certeza um grande numero de cidadãos cubanos, muitos deles inclusive 

comprometidos com a Revolução e seus ideais. Analisando o papel da propaganda 

lida, ou melhor, vista, por pessoas comuns, podem transparecer algumas ações 

políticas tomadas pelo governo cubano. Obviamente não se busca desvendar o papel 

que as propagandas tiveram individualmente na vida dessas pessoas, mas 

coletivamente, isto é, qual o impacto que teriam nessa sociedade? Uma vez que a 

revolução liderada pelo M-26-7 era de cunho nacionalista e anti-imperialista, qual o 

peso de uma propaganda da Esso, por exemplo, em um periódico que se intitulava 

órgão do mesmo movimento?  

Como o objeto de análise se encontra inserido em um periódico, será 

preciso refletir a utilização da imprensa como objeto de pesquisa e o peso que as 

propagandas poderiam ter para evidenciar alguns processos da política. Nesse 

sentido, estudos a respeito da imprensa são importantes, como o desenvolvido por 

Maria Ligia Coelho Prado e Maria Helena Rolim Capelato em “O bravo matutino”. 

Nesse livro, segundo as autoras, a utilização do jornal como fonte documental. 

 

[...] justifica-se por entender-se a imprensa fundamentalmente como 

instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na vida social; 

nega-se pois, aqui, aquelas perspectivas que a tomam como mero ‘veículo 

de informações’, transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos, 

nível isolado da realidade político-social na qual se insere. (CAPELATO; 

PRADO, 1980, p. XIX) 

 

A investigação histórica das propagandas de companhias estadunidenses 

dentro do periódico Revolución, em especial as de petróleo, procura problematizar 

quais aspectos da política foram  veiculados por estas. Para tanto, serão 

considerados na  análise  a sua disposição na página, quantidade, frequência, além 

do conteúdo escrito e imagético dentro do periódico.  

 O caráter anti-imperialista e anticapitalista da revolução não foi suficiente 

para barrar, dentro do periódico Revolución, órgão oficial do M-26-7, a presença de 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

propagandas de companhias como a ESSO, as quais poderiam à primeira vista 

assumir o papel de símbolo do imperialismo e do capitalismo. 

Desta maneira, se torna evidente que o triunfo revolucionário não significou 

um rompimento político imediato com os EUA, o que fica claro pela presença das 

propagandas dentro do Revolución.  
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A rua e o teto: Cartazes contra a PEC 55 

 

Kando FUKUSHIMA1  

Marilda Lopes Pinheiro QUELUZ, orientadora2 

(UTFPR)  

 

O presente artigo apresenta e discute uma parcela da produção de cartazes 

que foram utilizados durante as manifestações que contestavam o encaminhamento 

da PEC 55 (Proposta de Emenda Constitucional n
o 
55, 2016), conhecida como "PEC do 

Teto". Pretende-se discutir a variedade de abordagens utilizadas para este fim, 

através de análises das imagens e do conteúdo textual de alguns desses exemplos, 

assim como aspectos específicos de seus contextos de uso. As amostras são 

resultado de registros fotográficos de cartazes de contestação na cidade de Curitiba-

PR, com exemplos que utilizam suportes irregulares para colocação de cartazes, 

tais como lixeiras e postes. Discute-se brevemente essa forma de produção do 

espaço urbano, principalmente a partir do viés teórico de Henri Lefebvre. O intuito é 

de evidenciar e interpretar esse tipo de produção de imagem como práticas de 

protesto sobre temas específicos, mas também como forma de apropriação da 

paisagem urbana. 

 

Palavras-chaves: cartaz, paisagem urbana, movimentos sociais  

 

 Introdução 

  

                                                           
1
 Mestre, professor do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE/UTFPR) na linha de pesquisa 
Mediações e Culturas.  
2
 Doutora, professora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE/UTFPR). 
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Em 15 de dezembro de 2016 foi promulgada mais uma alteração no texto do 

Constituição brasileira. A PEC 55 (Proposta de Emenda Constitucional n
o 
55, 2016), a 

PEC do Teto dos Gastos Públicos (segundo o sítio eletrônico do Senado) ou 

simplesmente a PEC do Teto.  

Esta proposta foi questionada de diversas formas pelos movimentos 

sociais, sendo que as manifestações nas ruas e ocupações de prédios públicos, 

principalmente escolas, foram indícios claros da necessidade de um debate mais 

amplo entre as propostas do Estado e sua relação com as demandas sociais.  

Diante desse panorama, uma das maneiras de dar visibilidade para as 

perspectivas não-hegemônicas foi a apropriação da paisagem urbana, com 

intervenções nas ruas das cidades. Nesse ensaio, discute-se particularmente a 

produção e circulação de cartazes que explicitam a contrariedade e sugerem as 

consequências negativas das mudanças nas políticas de investimento público 

propostas pelo Estado.  

As imagens que serão discutidas brevemente a seguir constituem a 

dinâmica social nesse quadro. Na perspectiva crítica que se pretende apresentar 

essas imagens, elas não são reflexos dos contextos sociais e sim parte destes. 

Diante dessas imagens, podemos estar favoráveis ou desfavoráveis as suas 

mensagens, gostar ou não gostar. Mas, de qualquer maneira, é um gesto político, 

incita o debate, a discussão.  

No escopo desse ensaio, considerou-se a foto do cartaz, o cartaz e a cidade 

retratada, apenas pequenos fragmentos dessa produção. São materialidades que 

envolvem as pessoas que produziram o cartaz, que o colaram e também aquelas 

que tentaram arrancar do caminho as mensagens de contestação.  

As fotos são parte de uma pesquisa que abarca o registro de campo de 

cartazes colocados em espaços irregulares, ou seja, que não foram prescritos para 

o uso como suporte de comunicação visual, tais como postes e lixeiras. Nesse 

ensaio, todos os exemplos são da cidade de Curitiba - PR, registrados entre 

novembro e dezembro de 2016.   
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 A produção do espaço; a produção de imagens 

  

Como ponto de partida para pensarmos as práticas sociais que envolvem 

esse modo particular do uso de imagens, optou-se por discutir principalmente 

algumas das contribuições de Henri Lefebvre (1901-1991) sobre a cidade, sua crítica 

aos projetos urbanos e a centralidade da participação popular na produção do 

espaço. O autor questiona a construção do discurso tecnológico que permeia o 

pensamento hegemônico sobre a cidade, como também a elaboração de uma 

abordagem analítica dos problemas que envolvem o cotidiano do citadino, 

reconhecendo sua complexidade e as limitações de abordagens disciplinares 

restritivas ou "parcelares" nos  termos do autor (LEFEBVRE, 1991).   

Podemos considerar a investigação dos cartazes como forma de observar o 

cotidiano, as táticas de ocupar e organizar o espaço. Para o autor, a dimensão 

imediata e específica do cotidiano, na maioria das vezes, mantém uma relação 

dialética com outras categorias gerais, dos processos sociais ligados ao Estado, que 

incorpora as instituições e as ideologias. A proposta nesse texto é uma abordagem, 

dentre outras possíveis, que enfatiza o plano específico, do "observável urbano" para 

construir o geral, da vida cotidiana para as instituições, mas considerando o seu 

contrário dialeticamente (LEFEBVRE, 1969, p.60).  

Além de Lefebvre, destaca-se, também, Lucrécia D'Aléssio Ferrara, e suas 

reflexões sobre a pesquisa no espaço urbano e sua relação com as discussões 

acerca da comunicação (verbal e não-verbal). Segundo a autora: 

 

A cidade relativizada e/ou adequada às peculiaridades das linguagens que 

nela se desenvolvem supõe uma cidade que não é dada ou posta, mas que 

se produz como informação, transformação e imaginação de outros 

modelos de vê-la e vivê-la. A cidade transformada em lugar, prática 

significante na produção de múltiplos significados (FERRARA, 1988, p.13). 
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A ideia fundamental que se relaciona com a discussão política ligada às 

imagens é evidente: a realidade é contingencial, produzida, histórica. Utilizar 

espaços irregulares faz parte de um movimento de apropriação da cidade como 

espaço político, de tensões e interesses múltiplos. 

 

A compreensão do ambiente urbano como sistema de signos supõe 

admitir o usuário como força que interfere no ambiente pelo uso que faz 

dele, admitir que esse uso é um modo de agir criticamente, impondo a 

transformação do próprio ambiente supõe admitir que os aspectos 

puramente técnicos da cidade construída para a sociedade de consumo 

podem se converter, pelo uso, em instrumentos de crítica (FERRARA, 

1988, p.54). 

 

Os lugares institucionalizados de comunicação visual nas cidades, em geral, 

são atrelados aos interesses econômicos de poucas empresas que administram 

esses suportes. No caso de Curitiba, as leis que regulamentam a comunicação 

visual urbana é bastante restritiva, e os usos de cartazes na cidade estão atrelados a 

algumas modalidades de uso em mobiliário urbano, tais como os encontrados em 

abrigos de ônibus.  

Alguns dos principais aspectos questionados por Lefebvre em sua obra diz 

respeito à organização do espaço urbano e sua relação com os discursos que se 

apoiam exclusivamente em uma perspectiva "racional" e objetiva, que sustentariam 

sua configuração. Segundo o autor:  

 

O espaço não é um objeto científico descartado pela ideologia ou pela 

política; ele sempre foi político e estratégico. Se esse espaço tem um 

aspecto neutro, indiferente em relação ao conteúdo, portanto "puramente" 

formal, abstrato de uma abstração racional, é precisamente porque ele já 

está ocupado, ordenado, já foi objeto de estratégias antigas das quais nem 

sempre se encontram vestígios. O espaço foi formado, modelado a partir 

de elementos históricos ou naturais, mas politicamente. O espaço é 

político e ideológico (LEFEBVRE, 2016, p.60, grifo do autor). 
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A partir da distinção que Michel De Certeau (2004, p.201-202) faz de espaço 

e lugar, pode-se dizer que, de fato, estamos discutindo o "espaço" urbano, aquele 

que é ligado às práticas, construído e reconstruído constantemente, e não aos 

"lugares" impostos, estáveis, institucionalizados. É através dessa ideia de espaço 

que entendemos que as pessoas se apropriam, interagem e questionam os 

problemas sociais e se envolvem politicamente com as práticas do cotidiano.  

A "produção das coisas" e do espaço se relacionam, são constituídos 

socialmente: nesse sentido, as imagens que ocupam a paisagem urbana são 

também fragmentos da produção do espaço.  

 

 Breve contextualização da PEC 55/2016 

  

A consulta pública eletrônica, de divulgação bastante limitada, disponível 

para recolher informações da população sobre as matérias discutidas e votadas no 

Senado3 certamente não serviu de parâmetro para os encaminhamentos. Nela 

23.770 votos (6%) apoiavam a matéria e 345.718 (94%) eram contra. É possível 

argumentar que este recurso não é preciso para identificar a opinião pública. 

Existiriam outros mecanismos mais condizentes. Ou ainda, que o os votantes não 

seriam capazes de identificar ou julgar a pauta e a suposta inevitabilidade da 

alteração nos parâmetros de investimento público.  

No Senado, foi aprovado em segundo turno, 53 votos a favor e 16 contra. 

Eram necessários 49 votos para ser aprovada. Antes, no Congresso com o nome de 

PEC 241, foi também aprovada em segundo turno com 359 votos favoráveis e 116 

contrários. Pode se dizer que até mesmo a alteração do nome, embora seja prática 

comum quando a votação muda de casa (do Congresso para o Senado), colabora na 

falta de clareza quanto a este debate de interesse público amplo, anteriormente 

engajada na discussão da PEC 241. A partir de outubro de 2016 seria a PEC 55, 

embora se referindo ao mesmo texto. 

                                                           
3
 Disponível em <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127337> Acesso em 20 de março de 2017. 
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Analogias com aspectos do dia-a-dia, como o orçamento doméstico, foram 

utilizados como exercício retórico, persuasivo. "Equilibrar as contas públicas" parece 

ser uma demanda legítima e o termo "austeridade" se tornou corriqueiro, trazendo 

em evidência a perspectiva conservadora, literalmente, sem ressalvas. De maneira 

geral, optou-se por remeter às estratégias utilizadas para "fechar a conta" no 

orçamento doméstico e comparar a situação nacional com países cujas 

características são muito diferentes, omitindo a complexidade de interesses 

políticos e econômicos de instituições financeiras e outros grupos, além das 

consequências das alterações no texto da Constituição de 1988 sem discutir suas 

contradições e alternativas.  

A ideia de crescimento do país é atrelada a um único parâmetro aparente, o 

econômico. Qualquer questão de cunho social é, na prática, eliminado na avaliação 

de propostas, ainda que o discurso oficial destaque a relação entre os benefícios da 

melhoria no campo econômico para outros setores. O inverso, ou seja, o 

desenvolvimento social como forma de sustentar o desenvolvimento econômico soa 

como algo incabível ou improvável. Mesmo considerando apenas os indicadores 

econômicos tradicionais, destaca-se, também, a relação entre a diminuição de 

investimentos e aumento do desemprego, que por sua vez está atrelada à 

desigualdade social4.  

Com a implementação da PEC 55, as despesas (a palavra "investimentos" é 

retirada nessa perspectiva) em áreas como Educação, Saúde e mesmo 

Infraestrutura são ajustadas por um indicador de inflação específico, o IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Aparentemente, o pressuposto é que as 

condições atuais já sejam adequadas nesses campos, sendo desejável e suficiente 

apenas a manutenção do quadro atual, desde que o ajuste pelo IPCA possa 

sustentar essa manutenção e desconsiderando outros indicadores, como as 

estimativas de crescimento populacional.  

                                                           
4
 Um artigo bastante citado sobre o assunto é "Distributional Consequences of Fiscal Consolidation and the Role of Fiscal Policy: 
What Do the Data Say?" (WOO et al. 2013). Nele os pesquisadores apontam as consequências sociais e econômicas de políticas 
de corte de gastos públicos nos últimos 30 anos, comparando resultados em 12 exemplos em países "desenvolvidos" e "em 
desenvolvimento", 6 com corte de gastos e 6 com outros ajustes fiscais, sendo os últimos de maneira geral menos prejudiciais. 
Está disponível em <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2338387> Acesso em 20 de março de 2017. 
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A regra (Novo Regime Fiscal) é válida por 20 anos, ou 20 exercícios 

financeiros conforme o texto da nova lei, com a possibilidade de revisão a partir do 

décimo ano. A regra anterior à PEC 55, vinculada à uma porcentagem da receita 

líquida do governo foi considerada inviável.  

Não se trata de negar a relação intrínseca de ambos (equilíbrio contábil e 

questões sociais), mas a subordinação de uma lógica pela outra é evidente e 

questionável. O "estímulo ao crescimento" é atrelado aos ajustes e incentivos fiscais, 

mas a partir de agora é um posicionamento oficial a ideia de que esse objetivo 

possui pouca margem de negociação com outras demandas, ou no mínimo não é 

prioritário no contexto, como aquela que envolve a necessidade de maiores 

investimentos na educação, por exemplo.  

 

 A rua e o teto 

  

A seguir serão apresentados 4 exemplos de cartazes que estão 

relacionados com esta temática, abordando  a questão da PEC 55 (ou PEC 241) em 

diferentes aspectos. Por terem sido distribuídos de maneira irregular, em locais e 

formas associadas, muitas vezes, com a ideia de vandalismo e não como ação 

política legítima, também tensionam questões ligadas à organização da paisagem 

urbana e às restrições ao uso desses espaços.   

Dentre os cartazes escolhidos, todos são pequenos para os padrões de um 

cartaz convencional e pode se dizer que não são tão vistosos como a publicidade 

tradicional, com fotos elaboradas, uso de cores ou processos de impressão 

sofisticados. O tamanho reduzido e as características do papel (sulfite de baixa 

gramatura, tamanho A4) sugerem uma produção doméstica, ou em pequena escala. 

Se, por um lado, eles não se destacam em espaços muito amplos, nem permitem a 

leitura de uma distância muito grande, são apropriados para serem colados 

discretamente, em espaços menores, como postes, e adequados para a leitura por 

pedestres.  
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Outro aspecto a se destacar nesses exemplos é a ausência de uma 

assinatura, nem de indivíduos de coletivos ou entidades específicas. Esse anonimato 

deliberado pode ser atribuído a uma precaução, por se tratar de materiais colados 

irregularmente, mas também uma ideia de que as mensagens foram colocadas 

para apresentar um ponto de vista coletivo, amplo.  

  

 Duas décadas  

  

A figura 01 apresenta como tema principal a duração da vigência do Regime 

Fiscal, de 20 anos. O cartaz foi fotografado na rua Tibagi, na parede externa do 

Teatro Guaíra, em dezembro de 2016.  

O desenho das letras é utilizado de forma expressiva (lettering), ilustrada. O 

número 20 é uma ilustração que representa a passagem de tempo, mas destacando 

seu potencial de estagnação e putrefação. Os contornos dos números 2 e 0 estão 

apodrecendo. Fungos, principalmente cogumelos, brotam do corpo do algarismo.   

  

 

Figura 01 - Cartaz "20 anos". Fonte: foto do autor, 2016. 
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A palavra "anos", em uma letra com serifa, imitando uma tipografia 

tradicional, porém feita à mão, está escrita logo abaixo. Finalmente, logo abaixo, em 

letras rabiscadas, parecendo terem sido escritas com irritação, lemos "Não à PEC 

55!". A provocação pode ser interpretada com perguntas: O que exatamente está se 

deteriorando? Seria a PEC 55 um planejamento de longo prazo ou a estagnação e 

cerceamento da possibilidade de traçar planos? 

Uma crítica recorrente a este projeto se refere justamente ao fato de ser 

uma política de duração muito longa, que atravessa governos futuros. Foi, afinal,  

uma política proposta por um governo específico, encaminhada por um presidente 

interino5, que propõe uma alteração drástica na Constituição.    

  

Ocupação, educação e MP 746 

  

A figura 02 exemplifica o uso do cartaz como maneira de vincular os 

movimentos de ocupação que ocorreram no período com os protestos contra a 

Proposta de Emenda Constitucional. Em um deles, o texto apoia as mobilizações e 

ações de contestação e o outro associa tais movimentos com o protesto à PEC 55.   

Aproximadamente 1000 instituições de ensino6 foram ocupadas em todo o 

Brasil, principalmente escolas secundaristas. Uma grande parcela da mobilização 

se concentrou no Paraná, com quase 850 dessas escolas sendo deste Estado.  

O registro do cartaz foi realizado em novembro de 2016, na rua 

Desembargador Westphalen, próximo a sede em Curitiba da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, ocupada pelos estudantes. Embora em peças 

separadas, os conteúdos dos dois cartazes se relacionam. A tipografia, que nos 

remete às letras grafadas com estêncil, é utilizada de forma similar. Visualmente é 

um composição simples, letras garrafais em preto sobre o papel branco. O texto é 

                                                           
5
 A proposta foi encaminhada ao Congresso, como PEC 241 em 15 de junho de 2016, quando Michel Temer ainda era presidente 
interino. Temer foi empossado presidente, efetivamente, em 31 de agosto de 2016. 
6
 Segundo a Agência Brasil da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), ligada ao Sistema Público de Comunicação. Disponível 
em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/ 2016-10/mais-de-mil-escolas-do-pais-estao-ocupadas-em-protesto-
entenda-o-movimento>. Acesso em 21 de março de 2017. 
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sintético e em um dos cartazes, sugere uma dupla interpretação: "R(exista)" e não 

simplesmente "Resista", enfatizado pela repetição do termo. O protesto, a reflexão, 

ocupar o espaço da cidade, questionar as instituições é desejável, talvez uma prática 

necessária para "existir", como sugerem os autores do cartaz. O outro cartaz, colado 

logo abaixo, é ainda mais direto: "Contra a PEC 55".    

      

 

Figura 02 - Cartazes "R(exista) Ocupe R(exista)" e "Contra a PEC 55".  

Fonte: foto do autor, 2016. 

 

A participação intensa dos estudantes também está ligada aos protestos 

contra a MP 746/2016 (Medida Provisória 746), da Reforma do Ensino Médio. Esta 

MP, aprovada em 8 de fevereiro de 2017 pelo Senado, altera profundamente as 

políticas educacionais para o ensino médio. Dentre as alterações, podemos citar: 

retirada da obrigatoriedade da formação em pedagogia ou licenciatura dos 

professores; potencialmente tornam disciplinas que fomentam uma perspectiva 

crítica dos estudantes atreladas a opções dentro de áreas específicas (itinerários 

formativos), estas condicionadas à disponibilidade em cada escola; institui uma 

meta para a implementação do período integral, sem uma análise aprofundada das 
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implicações econômicas e sociais envolvidas. Todas essas propostas, que sugerem 

o aumento da demanda por recursos, foram elencadas ao mesmo tempo em que se 

discutia as restrições orçamentárias "austeras" na área da Educação pela PEC 55.  

A MP foi encaminhada ao Congresso em 22 de setembro de 2016, menos de 

1 mês após a posse oficial do até então presidente interino Michel Temer. Parte 

importante da crítica a esta proposta também está relacionada com o 

encaminhamento de tal mudança estrutural por uma Medida Provisória e sem levar 

em consideração sistematicamente os debates desenvolvidos pelo setor da 

Educação.  

Na figura 03, esses dois temas estão expostos. Na rua XV de Novembro, em 

dezembro de 2016, um cartaz apresenta a ilustração de um lápis, colocada entre 

duas frases: "Fora PEC 55" e "Fora MP 746". Se no exemplo anterior as ações de 

ocupação nas escolas são evidenciadas, aqui a relação com o tema da educação é 

indicado pelo lápis, instrumento do cotidiano desses ambientes, que comumente é 

associado ao tema. O termo "Fora" tornara-se corriqueiro e envolvia movimentos 

políticos de diversos matizes. Aqui foi utilizado de forma a associar os 

encaminhamentos do governo federal e relacioná-los com questões que envolvem a 

educação. 
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Figura 03 - Cartaz "Fora PEC 55 Fora MP 746". Fonte: foto do autor, 2016. 

 

As letras são aparentemente escritas manualmente, ou seja, não parecem 

ter sido feitas com o uso de fontes tipográficas disponíveis em computadores, que 

imitam o gesto da escrita. Indícios dessa característica podem ser percebidas pelas 

diferenças formais entre letras, como por exemplo a diferença de tamanho e 

posição da barra central da letra "F" na linha de cima e logo abaixo. Nos remete aos 

cartazetes produzidos em sala de aula, talvez em uma disciplina de artes.    

  

Sociedade de classes 

  

O debate público sobre a PEC 55 também está relacionado com a forma com 

que a administração pública elenca suas prioridades e quais grupos sociais são 

mais sensíveis às mudanças a serem implantadas. 

O cartaz da figura 04 sugere que uma parcela da população não será 

afetada negativamente pelas medidas da PEC 55. Segundo o texto do cartaz, aqueles 

que podem usufruir ou adquirir um tipo específico de veículo: o helicóptero. A 
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estrutura do texto é na forma de pergunta e resposta. Na composição, com letras 

pretas em fundo branco lemos: "Você tem $$$ para comprar um helicóptero?". Ao 

lado, em fundo preto com letras brancas, não lemos a resposta propriamente dita, 

mas a continuação de um suposto diálogo, antecipando a resposta do transeunte: 

"não? então você será prejudicado pela PEC 55".  

 

 

Figura 03 - Cartaz "Você tem $$$ para comprar um helicóptero?". Fonte: foto do autor, 2016. 

 

A diagramação deste material indica uma composição gráfica realizada 

através do uso de computador, diferentemente do exemplo anterior. A tipografia não 

apresenta características manuais, todas em caixa alta e com alinhamento 

justificado, apresentam o texto de forma objetiva, apenas criando ênfases através de 

tamanhos diferentes das letras. A cor preta ao fundo da área direita do cartaz é 

utilizado como um recurso que separa momentos de leitura diferentes, antes e 

depois da resposta de um possível interlocutor.   

Embora o cartaz pudesse ser avistado em outro lugares, o exemplar da foto 

estava colado na parede de uma agência do Banco Itaú, na rua João Negrão, em 
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dezembro de 2016. Considerando a posição do cartaz, próximo à entrada do banco, 

muitos de seus clientes puderam ver este material gráfico. Desvinculados das 

restrições dos espaços regulares de colocação de cartazes, os potenciais leitores 

encontram esses cartazes em lugares inusitados, sendo que a própria distribuição 

deles já pode ser considerada provocativa e contestatória. 

  

Considerações 

  

Entende-se que o viés teórico apresentado por Lefebvre contribui na 

interpretação das práticas de contestação apresentadas, de apropriação da 

paisagem urbana pela ação direta dos indivíduos. Ao apontar as restrições de 

abordagens disciplinares restritivas e elaborar uma teoria onde a produção do 

espaço é invariavelmente política, histórica, constituída por interesses e lutas 

sociais, o autor apresenta também uma possibilidade de dar destaque à produção 

de imagens nesse contexto. 

Comumente o discurso oficial é permeado de termos e siglas difíceis de 

entender (PEC, PGR, PLS, PIB, IPCA, LDO, etc.)7, com nuances ou mesmo seu 

significado mais básico afastado do cotidiano de grande parte das pessoas. Quando 

citamos ocasiões onde as falas são mais acessíveis, como na analogia com a 

economia doméstica mencionada anteriormente, devemos ficar atentos às suas 

motivações: nesse caso, qual o objetivo de "equilibrar as contas"? em benefício de 

quem? a que custo?  

Alguns dos cartazes apresentados trazem uma linguagem mais direta, 

incitando a mobilização através de imagens e textos provocativos, mesmo quando 

não abrem mão das siglas misteriosas. 

O registro e análise desse material evidenciam alguns temas sociais 

importantes e o envolvimento ativo dos cidadãos com essas questões. Ainda que 

                                                           
7
 Respectivamente: Proposta de Emenda Constitucional, Procuradoria Geral da República, Projeto de Lei do Senado, Produto 
Interno Bruto, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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tenhamos considerado apenas um fragmento muito pequeno dentre as ações de 

apropriação da cidade e do debate político, tais exemplos já apontam uma posição 

de resistência e embate muito clara no campo social e da produção de imagens.  
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Televisão, arte e revolução: a contrarrevolução e o construtivismo russo  

 

Willian Casagrande FUSARO1 

 

Estapesquisa tem o objetivo de relacionar como a doutrina jdanovista, 

consubstanciada na ideologia do realismo socialista, foi utilizada por meio da recém 

fundada televisão russa como uma resposta, no terreno das artes e da política, aos 

movimentos de vanguarda, políticos e estéticos, estabelecidos durante o processo 

da Revolução Russa (1917), notadamente o construtivismo. O método utilizado será a 

pesquisa bibliográfica. A pesquisa demonstrará como a doutrina jdanovista, 

referência ideológica para as artes e ciências na URSS, contribuiu para sepultar a 

participação das vanguardas e de suas propostas de fundição entre arte e vida e na 

quebra das barreiras entre arte e contemplação, público e artista, trabalho e arte – 

“morte da arte”-, por meio da comunicação de massas possibilitada pela recém 

instalada televisão estatal na URSS do entre-guerras. 

 

Palavras-chave: construtivismo, realismo socialista, televisão 

 

 

CONSTRUTIVISMO E ARTE REVOLUCIONÁRIA NA URSS 

 

A atuação das vanguardas artísticas russas na edificação teórica e prática 

das experiências socialistas no país, e posteriormente no bloco socialista formado 

pela URSS em 1923, são de reconhecido valor estético e político. As referidas 

vanguardas foram protagonistas no intenso debate promovido por intelectuais de 

frações do movimento socialista a respeito do papel da arte na vida cotidiana e no 

                                                           
1
Especialista em Comunicação Popular e Comunitária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2016 e graduado em 
Comunicação Social – Jornalismo em 2012 pela mesma universidade.  
Orientador: Manoel Dourado Bastos, doutor em História e Sociedade na Unesp (Assis/SP) – bolsista FAPESP e professor 
adjunto de Comunicação e Cultura na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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processo revolucionário. Se esse debate, do qual participaram importantes 

intelectuais de partidos e coletivos artísticos, obteve grande relevância em países 

nos quais os processos revolucionários iniciados no início do século, de uma forma 

ou de outra, fracassaram, na URSS dos anos 1920 ele foi particularmente importante 

devido à atuação das vanguardas artísticas ter sido intensa durante os primeiros 

anos da revolução. Afinal, o ambiente de vitória revolucionário, durante o qual se 

seguiram intensas atividades educacionais, artísticas, econômicas e sociais que 

tinham a intenção de buscar o socialismo, favorecia a atuação desses coletivos. 

Com as disputas travadas entre frações do Partido Bolchevique e coletivos 

autônomos para direcionar a política cultural soviética, a discussão a respeito do 

papel da arte na revolução e na conscientização política das massas tomou sérios 

contornos. Essas disputas estavam intimamente ligadas à própria divisão interna 

entre o Comitê Central do Partido Bolchevique, que culminou na vitória do grupo 

político de Josef Stalin e na posterior reorientação da política econômica, cultural e 

social do bloco soviético após 1927. O objeto de análise deste trabalho, a disputa 

entre a ideologia cultural e científica oficial do bloco soviético, o realismo socialista, 

e a vanguarda artística construtivista, encontra lugar nesse debate político sobre os 

rumos do processo revolucionário russo, guiado pelo bureau político do Partido 

Bolchevique. 

Este artigo propõe-se a reunir hipóteses, com base em pesquisas 

bibliográficas, a respeito da utilização da ideologia do realismo socialista soviético 

pela recém-fundada televisão russa como instrumento de combate às vanguardas 

artísticas revolucionárias, em especial o construtivismo e o produtivismo russos. O 

período analisado como recorte histórico será entre primeiros anos de implantação 

da TV no país, em 1934, e o encerramento das transmissões por conta da entrada da 

URSS na Segunda Guerra Mundial, em 1941. Como desdobramento deste trabalho, o 

autor, sob orientação do co-autor desta pesquisa, prevê prosseguir no estudo da 

televisão como meio de comunicação e da propagação do realismo socialista, 

enquanto doutrina cultural soviética e instrumento de combate às vanguardas 

artísticas revolucionárias, no mestrado em comunicação visual da Universidade 

Estadual de Londrina. 
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As formas de expressão artística das vanguardas, influenciadas pelo 

futurismo italiano por obras de Fillipo Marinetti e outros movimentos de vanguarda 

da época, mantinham como princípio uma visão radical da arte como um elemento 

essencial do processo de tomada de consciência política. Para que isso ocorresse, 

as fronteiras entre artista e público, ou a definição da arte como contemplação, 

deveriam ser derrubadas, pois eram resultantes do processo fetichista da arte 

promovido pelas relações sociais possíveis na sociabilidade capitalista, 

necessariamente reificadas. 

O artista, portanto, deveria atuar na produção de objetos úteis e não mais de 

representações da realidade, como a pintura de cavalete, uma das principais 

excrescências artísticas para os construtivistas. Para eles, segundo François Albera, 

 

Na sociedade capitalista, a natureza anárquica e fragmentada das 

relações sociais faz da arte o substituto de uma comunidade social 

autêntica. A pintura de cavalete, inventada para assumir essas funções 

representativo-ideológicas, só pode produzir uma ilusão ligada a um 

prazer passivo e, qualquer que seja seu tema, ela não pode subsistir em 

uma sociedade proletária. Para encontrar a essência “social-técnica” da 

arte, o artista deverá se tornar produtor de objetos e não mais de ideias e 

representações (ALBERA, 2011, p. 173) 

    

 A perspectiva do construtivismo russo a respeito da arte foi além, 

inclusive, da relação estética entre arte e vida cotidiana, com o princípio da produção 

de objetos úteis pelos artistas. Diversos envolvidos com o movimento, como o 

cineasta Serguei Eisenstein, o poeta Vladimir Maiakóvski e o artista plástico e 

escultor Alexandre Rodchenko, assinaram manifestos a respeito do papel da arte no 

cotidiano, propondo a abolição do próprio conceito de arte, tal como era entendido na 

época. Eram palavras de ordem comuns entre os construtivistas a “abolição da arte” 

ou o “fim da arte”, como em um manifesto de 1921, segundo o qual “os 

construtivistas declaram fora da lei a arte e seus pregadores” (ALBERA, 2011, p.171). 

Ficou conhecida no meio artístico uma citação de Rodchenko, produzida em meio a 
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uma série de slogans no momento de sua entrada na Escola Superior de Arte e 

Técnica (Vkouthemas): 

 

Abaixo a arte, brilhante desperdício em meio à vida desprovida de sentido 

das pessoas bem de vida. Abaixo a arte, meio de escapar de uma vida 

desprovida de sentido [...] Abaixo os monastérios, as instituições, os 

estúdios, os ateliês, os gabinetes de trabalho e as ilhas! (ALBERA, 2011, p. 

171) 

  

As consequências científicas do posicionamento dos construtivistas quanto 

ao papel da arte promoveram um intenso debate entre intelectuais e artistas 

engajados no campo da estética.  Em suma, os construtivistas ignoravam que a arte 

fosse parte de um campo autônomo, o que pressuporia que tivesse seus próprios 

critérios de avaliação internos e uma especificidade científica e técnica. A proposta 

construtivista visava “mergulhar o artista, sem mediação, no espaço social, na 

produção de objetos usuais, no âmbito da vida e da política” (ALBERA, 2011, p.171).  

Essa perspectiva se chocaria definitivamente com o realismo político, 

cultural e econômico empreendido pelo Partido Bolchevique, principalmente com a 

instauração da Nova Economia Política (NEP) como política de Estado após a guerra 

civil, em 1921. Para os construtivistas, a progressiva centralização do poder político 

empreendida pelos bolcheviques pós-NEP - um fator essencial para que a recém-

fundada URSS pudesse apresentar desenvolvimento das forças produtivas e 

retomasse o crescimento no fim da década – não foi bem recebida. Datam dessa 

época, segundo Albera, as “perseguições da arte de esquerda” (ALBERA, 2011, p. 

182), em especial dos produtos artísticos que destoavam do receituário do Partido 

Bolchevique, propenso à aceitação do realismo na literatura, pintura e arquitetura. 

As seguidas desaprovações das propostas dos construtivistas pelo Comitê 

Central refletiam-se, inclusive, na visão do líder máximo da URSS, Vladimir Ilitch 

Lenin, o qual interviu no campo cultural de maneira efetiva, com limitações 

financeiras e contrapesos que diminuíam o alcance de trabalhos feitos pelos 

vanguardistas (ALBERA, 2011, p. 184). Leon Trotski, comandando o Exército 
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Vermelho, também demonstrou desaprovação quanto às criações construtivistas, ás 

quais considerou como “esquerdistas e anarquistas”, no campo político (ALBERA, 

2011, p. 184). Ambos os dirigentes eram admiradores da literatura realista de 

cânones como Balzac, Tolstoi e Dostoiévski, considerados como heranças da 

burguesia intelectualizada e revolucionária, em algum estágio da história. Tal 

consideração a respeito da estética moderna presente em personagens importantes 

para a cultura do Ocidente, no caso de Balzac, era inconcebível para o realismo 

socialista, como veremos a seguir neste artigo. 

A fundação, em 1922, da Associação dos Artistas da Rússia Revolucionária 

(AkhRR), importante órgão estatal do campo das artes, foi importante para que o 

realismo começasse a despontar como tendência forte no campo cultural. Nessa 

época, com apoio dos dirigentes do Estado, começam as tendências de exaltação 

dos heróis socialistas, que se maximizariam durante o período do realismo 

socialista enquanto política de Estado soviética (1936), embora já fossem 

hegemônicas no início da década de 1930. 

 

O REALISMO SOCIALISTA COMO POLÍTICA CULTURAL 

 

O construtivismo foi um movimento artístico em ascensão, na URSS, até a 

segunda metade da década de 1920. Com o progressivo controle da máquina do 

Estado pelo stalinismo, o campo de atuação dos construtivistas, que tinham como 

princípio a autonomia artística total em relação ao aparelho burocrático soviético, 

ficou severamente reduzido. A fundação do coletivo artístico Outubro,em 1928, 

composto por arquitetos, pintores, fotógrafos, cineastas e muitas outras categorias 

de artistas (ALBERA, 2011, p. 185) foi o “canto do cisne” do movimento construtivista, 

que foi, com o passar dos anos, perdendo espaço para a tendência do realismo 

socialista. 

O retorno à “tradição do povo russo” e a busca por uma “herança artística 

anti-moderna e nacionalista” marcaram a afirmação do realismo socialista como 
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doutrina oficial do Estado soviético. Empreendida por Andrei Alexandrovitch Jdanov, 

membro do Partido Bolchevique desde 1915 e comissário do Partido Comunista da 

União Soviética (PCUS) desde 1934, o realismo socialista, compreendido como a 

orientação estética do jdanovismo2,era absolutamente contrário a qualquer 

influência do Ocidente e da modernidade nos campos da música, pintura, 

arquitetura, literatura, entre outros (RICCIARDI, 1997, p. 176). Inclusive no campo 

jornalístico, na imprensa escrita e também no rádio, a influência do realismo 

socialista na exaltação do heroísmo soviético e da capacidade produtiva do povo 

russo e das nacionalidades irmãs era fundamental (LENOE, 2004, p. 2). 

Para Jdanov, o realismo significava a exaltação da cultura nacional russa, 

um “retorno ao século XIX”, que refletia no campo musical, por exemplo, na 

utilização de melodias musicais datadas desta época. Ou seja, para Ricciardi, “uma 

visão conservadora de tradição”, disposta a considerar qualquer vestígio artístico 

oriundo da modernidade como “cosmopolitismo burguês” (1997, p. 176). 

No campo da literatura e das artes visuais, o realismo socialista ocupou-se 

da fabricação do mito do “herói soviético”. Essa abordagem literária, nas palavras de 

Edvaldo Sotana, tinha a preocupação de ser didática para as massas e de apresentar 

elementos socialistas presentes na nova sociedade que estava sendo erigida pela 

revolução soviética (SOTANA, 2012, p. 4). 

As primeiras evidências de implantação do realismo socialista como 

doutrina oficial soviética – sendo a primeira delas o pronunciamento de Jdanov, 

endossado por Stalin e Nikolai Bukarin, durante o 1º Congresso da União dos 

Escritores Soviéticos, no qual determinava que os escritores e demais artistas 

deveriam seguir a linha cultural do Partido –foram um duro golpe para as 

vanguardas artísticas soviéticas, que foram sufocadas pelo aparato burocrático e 

anti-moderno do jdanovismo.  

                                                           
2
O jdanovismo, segundo Rubens Ricciardi, é um posicionamento ideológico definido por uma estética nacionalista, 
tradicionalista e anti-moderna, dominante no campo das artes e também da ciência. Essa orientação, tomada como referência 
estética soviética após essa época, baseava-se em maniqueísmo estéticos-ideológicos, portando-se como um instrumento do 
povo na “luta contra o formalismo” e pelo “realismo” nas artes (1997, p. 176). 
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Com o advento da televisão estatal russa, em 1938, a propaganda do 

realismo socialista, durante os primeiros anos de funcionamento das emissoras de 

tele-difusão soviéticas, obteve reduzido alcance devido às condições estruturais de 

implantação de um sistema televisivo no bloco. A entrada da URSS na Segunda 

Guerra Mundial, em 1941, após o malfadado ataque das tropas alemãs ao território 

soviético, paralisou temporariamente a transmissão televisiva, que só retornaria em 

1945. A partir de então, a indústria da “cultura soviética”, como era autodenominada 

pelo Estado, teve seu período de crescimento exponencial, que durou até a 

dissolução do bloco quarenta anos depois. 

 

A TV SOVIÉTICA 

 

A primeira transmissão televisiva na URSS foi realizada ainda em 1934, em 

uma transmissão muda, com um ecrã de 3x9 cm em Moscou. Durante o mesmo 

ano, a primeira transmissão com som já fora realizada e, em 1938, o sistema de 

transmissão televisiva iniciava seu funcionamento para os moscovitas. Segundo 

Ellen Mickiewicz, a fundação da TV soviética foi “um caso à parte” na história das 

formações televisivas no mundo, em razão da já distinta forma de criação da 

imprensa e do rádio soviéticos (MICKIEWICZ, 1988, p. 4). 

Composta majoritariamente por duas emissoras nacionais, o Primeiro 

Programa e o Segundo Programa, a TV soviética tinha todos os seus shows diários 

produzidos na capital e exportados para as cidades menores (1988, p. 5). As 

emissoras locais tinham autonomia reduzida e, em meio às “janelas” de 

programação, nas quais o telespectador assistia à programação dos canais 

nacionais, ocupava-se de transmitir programas sobre cultura e noticiários locais 

(1988, p. 5). 

O início das transmissões televisivas na URSS foi modesto, de acordo com 

Mickiewicz. Até o ano de 1940, haviam cerca de 400 televisores na Rússia. Esse 

número aumentaria significativamente após a reativação das emissoras de TV 
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estatais, em 1945, até atingir mais de 10 mil exemplares em 1950, nos últimos anos 

do stalinismo (MICKIEWICZ, 1988, p. 4). O advento da TV na URSS marcou a inserção 

de uma parte considerável da população do bloco na vida pública do conjunto de 

nacionalidades ao qual pertencia. Como o rádio não alcançava todo o território 

soviético e o jornal era restrito a uma camada mais intelectualizada da população, 

coube ao primeiro veículo de massas do bloco socialista oriental, a TV, a propagação 

de informação a uma ampla camada de cidadãos (MICKIEWICZ, 1988, p. 6).  

A autora destaca episódios de censura e controle, ditados pelas emissoras 

nacionais, como a não-autorização e proibição expressa de “cópia” do mais 

importante telejornal político soviético, “Vremya”, que “não poderia ser copiado pelas 

emissoras locais” (MICKIEWICZ, 1988, p. 6). 

A afirmação do conteúdo político e ideológico da TV soviética como “cultura 

soviética”, na qual estavam imbuídas as orientações culturais do jdanovismo, 

pretendia (como de fato o fez durante décadas) ser encarada como uma antítese à 

“cultura de massa” (masscult) do Ocidente, notadamente dos Estados Unidos da 

América (EVANS, 2016, p. 10). A adaptação, posteriormente evidenciada, da TV do 

bloco socialista aos talk shows americanos e às minisséries típicas da cultura 

ocidental foi pensada como uma forma de propagar, por meio desses produtos 

culturais, a ideologia da construção do socialismo na URSS, máxima stalinista já 

levada a cabo pela propaganda oficial estatal desde o fim da década de 1920. 

A TV soviética alcançou números expressivos de participação e 

engajamento de público, assim como o cinema e outras expressos culturais. A 

despeito do baixo número de televisores no território soviético durante os anos 1940 

e da interrupção na transmissão até 1945, a TV soviética cresceu exponencialmente 

em quarenta anos. De 400 televisores totais, saltou para 10 mil exemplares nos anos 

1950, e posteriormente para 4.8 milhões na década seguinte (EVANS, 2016, p. 3). 

Esses números, aliados à capacidade de propagação ideológica do discurso 

jdanovista do realismo socialista, permitem intuir a eficácia da propaganda oficial 

stalinista na afirmação autoritária da ideologia oficial do Estado, a despeito das 
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experiências construtivistas, significativas e inovadoras no campo estético, porém 

derrotadas no campo político. 

 

CONCLUSÃO E APONTAMENTOS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de uma prévia de uma pesquisa mais ampla, este trabalho não 

deve apontar para conclusões ou afirmações a respeito do objeto de estudo. As 

informações obtidas ainda são preliminares e simplesmente apontam o caminho a 

ser seguido pelo pesquisador. O tema em questão, pouco estudado na literatura 

científica em língua portuguesa, mostra-se importante para o público científico 

brasileiro interessado em compreender a política cultural soviética sob a doutrina 

cultural do stalinismo e suas influências sobre o construtivismo dissidente, 

fortemente revolucionário e não-subordinado à determinação oficial do jdanovismo.  

Sob esse ponto de vista, a pesquisa busca jogar à luz os meandros da 

utilização da comunicação de massas pelo “antagonista do capital”, um Estado já 

contra-revolucionário e que utilizou dessa ferramenta para inviabilizar a existência 

política das vanguardas revolucionárias russas, herdeiras da Revolução Russa de 

1917. 
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AS IDENTIDADES NACIONAIS E A GUERRA DO PARAGUAI (1864-1870): 

OS JORNAIS E SUAS REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS 
 

Gabriel Ignácio GARCIA1 

 

O século XIX foi marcado por importantes transformações, entre elas, 

podemos assinalar a formação e a consolidação dos estados nacionais. Em meio a 

esse processo histórico, a guerra do Paraguai (1864-1870) nos permite entender a 

formação das identidades nacionais dos países envolvidos. Uma guerra em que se 

chocaram exércitos, imaginários, sensibilidades, imagens e representações. Nesse 

sentido, atentos aos aspectos culturais e indenitários de paraguaios e brasileiros no 

transcorrer do embate, o presente trabalho objetiva analisar o periódico paraguaio 

El Centinela (1867) e o jornal brasileiro Paraguay Illustrado (1865), com um enfoque 

para as imagens e suas representações identitárias. No transcorrer do conflito, 

foram cunhados estereótipos culturais, reafirmadas identidades e ideais de nação. 

Tanto brasileiros, quanto paraguaios, legitimaram o combate como uma luta na 

defesa de valores, um enfrentamento entre, civilização e barbárie, liberdade e 

escravidão, monarquia e república... Uma visão dicotômica e maniqueísta da 

realidade, que conferia sentido a tantas mortes, dor e sofrimento. 

 

Palavras-chave: identidade; alteridade; guerra do Paraguai; imprensa. 

 

 Nacionalismos e identidade: alguns apontamentos teóricos 

 

Uma busca rápida na internet pelos termos “Brasil: 500 anos”, nos coloca 

diante de uma série de reportagens, textos e matérias comemorativas assinalando a 

chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral como o momento fundador da 

                                                           
1
 Mestrando do Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Financiamento: CAPES. 
Orientador: Prof. Dr. José Miguel Arias Neto. 
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história brasileira. Todavia, a análise mais profunda dos processos históricos 

ocorridos na modernidade, e, principalmente, no século XIX, nos oferece uma 

panorama do quão recente é nação brasileira, assim como, os demais países. Em 

seu livro “Sobre História”, o historiador Eric Hobsbawm reuniu diversos ensaios 

pensando, entre outras problemáticas, os nacionalismos. O historiador utiliza o 

exemplo grego para refletir a maneira como a história foi – e ainda é - manipulada 

em favor dos movimentos nacionais: 

 

O abuso ideológico mais comum da história baseia-se antes em 

anacronismo que em mentiras. O nacionalismo grego recusa à Macedônia 

até mesmo o direito ao seu nome a pretexto de que toda a Macedônia é 

essencialmente grega e parte de um Estado-nação grego, 

presumivelmente desde que o pai de Alexandre, o Grande, rei da 

Macedônia, se tornou o monarca das terras gregas na península 

balcânica. Como tudo sobre a Macedônia, isso está longe de ser um 

assunto meramente acadêmico, mas é preciso um bocado de coragem 

para um intelectual grego dizer que, em termos históricos, isso é tolice. 

Não havia nenhum Estado-nação grego ou nenhuma outra entidade 

política isolada para os gregos no século IV a.C., o Império Macedônico em 

nada se parecia a um Estado grego ou outro Estado-nação moderno, e em 

todo caso é altamente provável que os gregos antigos considerassem os 

monarcas macedônicos como bárbaros e não como gregos, ainda que 

sem dúvida fossem muito educados ou cautelosos para dizer isso. 

(HOBSBAWM, 2013, p. 20-21) 

 

Outro pesquisador, o teórico cultural e sociólogo Stuart Hall questionou 

autores mais tradicionais que entendiam o pertencimento patriótico como uma 

instância social quase indispensável a vivencia dos sujeitos. Hall argumentou de 

maneira muito semelhante à Hobsbawm, realçando o aspecto moderno das 

identidades nacionais, pensadas enquanto representações em constantes 

transformações: 

 

As culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna. A lealdade 

e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais 
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tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram 

transferidas, gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. 

As diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo colocadas, 

de forma subordinada, sob aquilo que Gellner chama de "teto político" do 

estado-nação, que se tornou, assim, uma fonte poderosa de significados 

para as identidades culturais modernas. (HALL, 2006, p. 15) 

 

Anne-Marie Thiesse, estudando essa temática, destacou uma lista 

identitária que foi sendo composta ao longo do século XIX. Entre seus itens, a 

escolha dos ancestrais da pátria, a instituição das línguas nacionais, o papel da 

literatura (especialmente o romance), a restauração e construção dos monumentos 

da nação ou o “patrimônio material coletivo”, a seleção da cultura popular voltada 

pra uma lógica patriótica, a noção de uma paisagem nacional, entre outros 

elementos. Esses diversos aspectos permitiram uma “mudança radical das 

representações” e elaboraram “um sistema de identidades coletivas inteiramente 

novo” (THIESSE, 2001-2002, p. 7). Paralelamente a essa reflexão acerca das 

identidades nacionais, parece pertinente a utilização do conceito de “comunidades 

imaginadas”, postulado por Benedict Anderson. O professor estadunidense propôs 

que a ideia de nação se constrói a partir da imaginação, se caracterizando como 

limitada, soberana, e no formato de uma comunidade2. Nesse último aspecto 

discorre com um tom crítico:  

 

Finalmente, a nação é imaginada como comunidade porque, sem 

considerar a desigualdade e exploração que atualmente prevalecem em 

todas elas, a nação é sempre concebida como um companheirismo 

profundo e horizontal. Em última análise, essa fraternidade é que torna 

possível, no correr dos dois últimos séculos, que tantos milhões de 

pessoas, não só matem, mas morram voluntariamente por imaginações 

tão limitadas. (ANDERSON, 1989, p. 16). 

 

                                                           
2
 Limitada, porque possui fronteiras finitas. Soberana, pois o conceito germinou no contexto Iluminista e revolucionário, 
maturando-se “numa etapa da história em que até mesmo os mais devotos adeptos de qualquer das religiões universais se 
defrontavam inevitavelmente com o pluralismo vivo de tais religiões, e com o alomorfismo entre os reclamos antológicos de 
cada fé e o território ocupado por ela, as nações sonharam em ser livres [...]” (ANDERSON, 1989, p. 15-16) 
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As palavras de Anderson são de grande valia para a problematização dos 

discursos dos jornais de guerra, quando estes de mostram permeados pela imagem 

de um “companheirismo profundo e horizontal” unindo os membros da nação. Com 

base nestes pressupostos teóricos, entendemos algumas das tantas problemáticas 

que envolvem a formação das identidades nacionais. Cabe nos perguntarmos então, 

como a imprensa produzida ao longo da guerra do Paraguai pode nos ajudar a 

entender os usos da história no forjamento de uma história nacional? Que imagens 

indenitárias foram vinculadas pelos jornais de trincheira e de que forma tais 

representações3 procuraram legitimar e reafirmar ideias de nação e os interesses 

de grupos políticos e sociais? Servindo-se do jornal brasileiro Paraguay Illustrado 

(1865) e o periódico paraguaio El Centinela (1867) procuraremos lançar um pouco de 

luz sobre tais indagações.  

 

As relações de alteridade e as representações identitárias nos 

jornais Paraguay Illustrado (1865) e El Centinela (1867) 

 

O professor José D’Assunção Barros refletindo acerca da diversificação 

interna na historiografia contemporânea, compara a História ao universo em um 

processo de constante dilatação, ou nas palavras dele, “[...] a história é um universo 

em expansão” (BARROS, 2013, p. 14). Essa multiplicação de metodologias e 

abordagens se verifica inclusive no pesquisa e escrita da guerra do Paraguai. Nas 

últimas décadas, com o afloramento da História Cultural, História de gênero, 

História das sensibilidades..., ganharam repercussão trabalhos que exploraram o 

papel das mulheres nos acampamentos militares, o destino dos soldados inválidos, 

a iconografia disseminada pelos impressos, as comemorações do pós-guerra, entre 

                                                           
3
 O conceito de representação nos parece o mais pertinente, pois, como assinala Roger Chartier, “a noção de representação, 
assim, modificou profundamente a compreensão do mundo social. Obrigou, efetivamente, a repensar as relações que mantém 
as modalidades da exibição do ser social ou do poder político com as representações mentais – no sentido das representações 
coletivas de Mauss e Durkheim – que dão (ou negam) crença e crédito aos signos visíveis que devem fazer reconhecer como 
tal um poder ou uma identidade. É possível, portanto, compreender de que maneira os enfrentamentos fundados na violência 
bruta, na força pura, se transformam em lutas simbólicas, ou seja, em lutas que têm as representações por armas e por 
apostas.” (CHARTIER, 2011, p. 20) 
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tantos outros enfoques. Inclusive a temática da identidade adentrou no estudo da 

guerra. Um dos trabalhos mais notáveis, de Tiago Gomes de Araújo intitulado como 

“A identidade nacional brasileira na Guerra do Paraguai (1864-1870)” serviu-se de 

memórias, cartas, poemas, e uma vasta literatura do período para afirmar que, 

 

A identidade brasileira no conflito platino pode ser entendida como 

“invenção”, da “comunidade imaginada”. O governo imperial pretendia 

usufruir do evento guerra enquanto espaço propício para testar os 

atributos nacionais, configurados sob um regime monárquico. [...] A 

identidade nacional brasileira no conflito platino foi refletida como para 

uma instância social singular e ao mesmo tempo coletiva. As fontes 

selecionadas indicaram forças de aglutinação e segregação, num jogo de 

proximidade e distanciamento, visualizado em territórios de sociabilidade 

demarcados pelas energias que separaram e geraram movimentos de 

afastamento quanto aos sentimentos e desejos de pertença ao Brasil. 

(ARAÚJO, 2013, p. 313-314)  

 

Essas considerações são de grande valia para entendermos que, embora o 

governo imperial tenha procurado homogeneizar a população por meio do discurso 

patriótico, as narrativas engendradas durante a guerra guardaram contradições, 

medos, anseios, esperanças, distintas visões de nação e uma identidade fluída. 

Frente a isso, nosso olhar estará atento a duas perspectivas que se entrelaçam; o 

discurso nacionalista e seus elementos indenitários e a relação de alteridade, ou 

seja, como o inimigo foi representado nos textos e caricaturas.  

Iniciamos com o jornal brasileiro Paraguay Illustrado (1865), que teve uma 

curta duração, circulando entre 23 de julho e 26 de outubro de 1865. Sua feitura se 

dava na Litografia de certo J. Riscado4. Desperta a atenção à quantidade de imagens 

nas quatro páginas de cada edição, uma grossa parcela delas focando na 

ridicularização do presidente paraguaio Francisco Solano López (1827-1870) e da 

população paraguaia. Em uma das tentativas de associar a Solano uma imagem de 

crueldade e perversidade, os editores representaram-no como Herodes (73 a.C - 4 

                                                           
4
 Há uma lacuna de informações acerca dos envolvidos na criação das criativas e geniosas caricaturas do jornal. Herman Lima 
em “História da caricatura no Brasil” (1963) especula Rafael Mendes de Carvalho Júnior (1817-1870) como possível autor de um 
dos desenhos.   
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a.C.), atacando uma mãe que tem em seus braços o filho recém-nascido 

(PARAGUAY ILLUSTRADO, 1865, p. 31). Na segunda edição, os objetivos do jornal 

são mencionados, 

 

É natural que o titulo seja sympáthico, hoje principalmente que o Paraguai 

é - sinônimo de – BURLESCO -. 

 O – PARAGUAY ILLUSTRADO - é um riso de escarneo as ridículas acções 

do generalito Lopez. É ridículo a sua arma, elle a isso se presta. É de bom 

grado prestarmo-nos a immortaliza-lo. Copiamos textualmente um tipo 

caricato, sobra nos mesmo assunpto. Expondo ao público esse 

insignificante trabalho, desde já pedimos “vênia”, luttamos com grande 

difficuldades, sobretudo a falta de recursos que uma tal empreza 

reclama.5  (PARAGUAY ILLUSTRADO, 1864, p. 5) 

 

De fato, no decorrer de suas 13 edições os caricaturistas imortalizaram as 

representações de um Paraguai degradado, arrasado pela tirania de um governante 

ensandecido. Uma imagem simplista que estava longe da realidade multifacetada 

daquele momento histórico, mas estamos tratando de um período de guerra, em 

momentos assim, a reflexão e a ponderação tendem a ficar em segundo plano6. A 

imagem abaixo idealizava o embate travado: 

                                                           
5
 Nas duas fontes, optamos por manter a ortografia e expressões originais. 

6
 Ou como salienta Rui Zink, “[...] em guerra, como se sabe, “não se limpam armas”, tiram-se as luvas, que é como quem diz: 
adeus sutilezas, olá simplificações. O outro passa a ser o inimigo pelo que não é só permitido como até útil desumaniza-lo.” 
(ZINK, 2001, p. 52) 
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Figura 1: O Brasil e sua “missão civilizadora”. Fonte: Paraguay Illustrado (17 de setembro de 1865) p. 31. 

  

Trate-se da figura mais emblemática do Paraguay Illustrado. A legenda 

complementa o significado da ilustração afirmando que, “O Brazil querendo dar 

prova de sua missão civilizadora que empreendeu sobre o Paraguay, amola sem 

cessar as ardentes cabeças paraguayas”! Dois conceitos dicotômicos são 

contrapostos, civilização e barbárie. Trata-se de uma clara marcação de identidade, 

onde se contrapõe o “nós” civilizado versus o “eles”, bárbaro e selvagem. Como 

escrevem Skliar e Duschatzky “necessitamos do outro para, em síntese, poder 

nomear a barbárie, a heresia, a mendicidade etc. e para não sermos, nós mesmos, 

bárbaros, hereges e mendigos” (2001, p. 124). Podemos ainda, pensar essa 

representação com uma demarcação de fronteira, na qual os editores brasileiros 

procuram delimitar e afirmar as relações de poder entre os dois lados. 

O discurso que legitima a guerra como uma luta em defesa da civilização 

aparece em outros textos do jornal. As perdas humanas e o sofrimento gerado pela 

guerra são justificados em favor de um “bem maior”. Mas ainda nos atendo a figura 

1, desperta nossa atenção à figura do indígena escolhido para personificação do 

Brasil na cena. De forma bem sucinta, basta recordarmos a primeira geração do 

movimento romântico brasileiro no século XIX, onde o indígena, marginalizado e 

perseguido socialmente “[...] se tornou figura central na literatura porque o escravo 
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representava o último escalão da sociedade, portanto não poderia ser tema e muito 

menos herói. Tocar no problema da escravidão era vergonhoso, como expressou 

Joaquim Nabuco em crítica às referidas peças pseudo-abolicionistas de Alencar” 

(CARNEIRO, 2009, p. 1-3). 

 Num momento em que o Brasil, ainda dando seus primeiros passos como 

nação, o indígena foi escolhido como símbolo de identidade nacional, porém, um 

indígena idealizado, romantizado e tornado herói como no romance “O guarani” 

(1857-1ª edição) de José de Alencar. A recorrência da representação do indígena em 

diferentes suportes documentais nos permite conjeturar a relevância dessa escolha 

indenitária7.   

Passando para o lado oposto da trincheira, nos deparamos com o periódico 

El Centinela. Uma verdadeira arma, no entendimento de seus responsáveis. 

Caracterizado como um periódico “sério-jocoso”8, foi lançado em 25 de abril de 1867 

pela “Imprenta del Estado”9, em Assunção. Veiculado em espanhol, levava em seu 

conteúdo notícias que exaltavam o Paraguai, o Exército e também Solano López. 

Impresso as quintas-feiras, tinha a sua distribuição gratuita nos acampamentos e 

fortalezas paraguaias. Cada edição contabilizava quatro páginas, divididas em três 

colunas. Em suas trinta e seis edições, o patriotismo e a nação foram elevados a 

uma esfera sagrada10. O momento era crítico e a nação exigia a lealdade e os 

sacríficos de seus cidadãos: 

 

[…] Un momento detengámonos bajo su tienda de campaña. Las 

mortificaciones físicas, las privaciones de todo género, y los sufrimientos 

consiguientes de una longa y prolongada campaña, no se pueden ahincar 

con un golpe de pluma, ni medir su magnitud, sino, palpando cada una de 

las incidencias, que se eslabonan para realizar la vasta cadena de 

                                                           
7
 Outra caricatura emblemática se encontra na edição n. 215, de 22 de janeiro de 1865 da revista Semana Illustrada. Ilustra um 
indígena junto de São Sebastião, ambos marchando à frente do batalhão imperial rumo á Humaitá, no Paraguai.  
8
 De fato, ocorre uma mescla de temáticas, combinado, conteúdo humorístico, contos, sonetos, anedotas, discursos 
sentimentais e patrióticos, orações, avisos à população e noticias da guerra. 
9
 As publicações paraguaias mantinham vínculos estreitos com o presidente Solano López. Aníbal Orué Pozzo chega a 
caracterizar como absoluto o controle de López sobre os jornais. (POZZO, 2007) 
10
 Em um dos textos, o patriotismo é elevado ao mesmo patamar que a religião: “El héroe nunca muere: la muerte del que se 

sacrificó por una idea patriótica, del que cayo defendiendo á su patria en la pelea, convirtiese en su vida para el porvenir: la 
historia es el clarín de cien bocas que proclama sus hazañas:- El patriotismo, el amor á la patria es una religión tan infinita y 
divina como la del Crucificado.” (EL CENTINELA, n. 23, p. 1) 
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sacrificios. Del centro de esa tienda parten á toda hora las ordenes á los 

ejércitos nacionales que, frente a frente con los invasores, se miran de 

hito en hito y se contemplan más de dos años… 

¡Oh cuanto no debe el Paraguay á su infatigable y heroico defensor! Sus 

sacrificios e desvelos no podrían apreciarse debidamente y 

corresponderse en el eminente grado, sino con las coronas populares, 

con las palmas del martirio, con la unión de todos, con la abnegación e 

sacrificio  de los ciudadanos, y los laureles de la victoria.   

¡Joven guerrero! La historia principia a grabar vuestras hazañas: los 

contemporáneos los baten palmas u os tejen coronas, para alentarlos en 

la obra que habéis emprendido en favor de la libertad e de las vírgenes 

más dañosas de la América, la Patria de los héroes ¡la gran república de 

gloriosos sacrificios! (EL CENTINELA, n. 3, p. 1) 

 

A promessa de reconhecimento e glórias futuras aos valorosos 

combatentes permeou as páginas do periódico. Podemos imaginar quais as 

recepções e impactos que essas palavras tiveram para aqueles homens, privados 

de suas casas e famílias e arrastados para os sangrentos campos de batalha. A 

defesa da coletividade ou da “comunidade imaginada” é o eixo em torno do qual 

giram os discursos do El Centinela. Em outro texto, realçam-se os valores pelos 

quais a luta era empreendida: 

 

Imitemos á los heridos e busquemos con intrepidez en los campos de 

batalla la muerte gloriosa de los héroes. Lucharemos con ella y 

regresemos a nuestros hogares cubiertos de laureles después de haber 

triunfado sobre nuestros enemigos, y de haber dado la libertad a nuestra 

Patria. 

Algún día abriremos a nuestros hijos nuestros pechos para ensenarles 

las honrosas cicatrices, hechas en los campos de honor, y ellos las 

besaran como las reliquias veneradas de la Patria, y las bañarán con sus 

lágrimas, recordando los sacrificios de sus padres hicieron por darles 

Patria, libertad, y gloria. (EL CENTINELA, n. 2, p. 2) 
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Deus11, pátria, justiça, liberdade, glória, eram alguns dos ideais que 

compunham a identidade do valoroso soldado paraguaio e que seriam o seu 

diferencial na luta contra uruguaios, argentinos e brasileiros. Se isso não fosse o 

bastante para inspirar, bastava recorrer ao passado para sentir-se guiado por 

grandiosos exemplos de sacrífico e abnegação em defesa da civilização.  

 

Los pueblos tienen también sus sacrificadores y sus víctimas inocentes. 

La religión del deber y las instituciones de la sociedad, han tenido que 

pasar por las duras pruebas del sacrificio, para merecer el culto de la 

civilización. Sócrates, Galileo, Arístides, y Trajano han consumado el 

sacrificio en los altares de la ignorancia y de la idolatría. La víctima del 

Calvario, desde el afrentoso suplicio, redimió el género humano con su 

sacratísima sangre – Numancia y Sagunto fueran inmoladas en los 

vestíbulos del trono de los Cesares y el sacrificio de sus guerreros cubrió 

de inaccesible gloria sus venerandas cenizas. 

Los poetas más antiguos cantaran el patriotismo de los pueblos, y 

aplaudirán siempre el sacrificio de sus guerreros […] 

¡O patriotismo, ó dulce cruz del sacrificio! Vos infundís valor y resignación 

al noble pueblo Paraguayo; inspiráis firmeza al genio que defiende sus 

derechos, y tejéis las coronas del martirio para adornar las gloriosas 

frentes de sus invictos guerreros. (EL CENTINELA, n. 10, p. 1) 

 

Patriotismo no mundo antigo, um anacronismo imperdoável para os 

historiadores da atualidade, mas uma ideia perfeitamente plausível e útil para os 

editores paraguaios oitocentistas. A exaltação da pátria paraguaia passava pelo 

ataque aos aliados, com um foco mais especial, nos brasileiros. Representados em 

diversas caricaturas como macacos foram animalizados juntamente com seu líder, 

Dom Pedro II. Novamente nos deparamos com uma diferenciação identitária, dessa 

vez, ancorada sobre as noções de liberdade e escravidão:  

                                                           
11
 Na 13ª edição os editores se apropriam da história das Cruzadas, segundo eles, uma inspiração para entender a guerra 

como fruto da vontade de Deus: “Dios lo quiere! Fue su lema al acontecer la noble e santa empresa de rescatar del poder de 
los infléis el Sepulcro del Salvador. Dios l quiere! Dios lo quiere! Pronuncian los héroes de la cruz al embestir los batallones de 
los hijos del desierto; al romper la cimitarra del bárbaro musulmán. [...]¿Y no será el amor de la Patria y de la justicia un rayo 
desprendido de la corona de Jehovah que viene a enardecer las sienes, á fortalecer los brazos, a retemblar el corazón de un 
pueblo, de un punado de héroes? Sí, indubitablemente: y ese rayo que inflamó el alma de nuestros abactos volvió á bajar del 
empíreo, y el mismo que encendió el corazón de Lopez y sus conciudadanos la lama que los electriza. ¡Adelante Paraguay!” 
(EL CENTINELA, n. 13, p. 1) 
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Esforzó de todos en defesa da patria: La guerra que nos ha traído la 

alianza al suelo de la Patria, es de vida o muerte; por qué nuestros 

conquistadores no tienen más lema, que el de la esclavitud. Y un pueblo 

que jamás ha suportado las cadenas, podrá sajelarse á la vil servidumbre 

del extranjero? !No y mil veces no! [...] 

La mujer ofrece sus joyas para libertarse de la esclavitud. Si todos estos 

elementos oponemos resolutamente al Brasil y sus aliados, que ya no 

existan, no nos falta sino un pequeño empaje para coronar nuestra obra 

de glorias y sacrificios. Todos a la obra que el momento supremo ha 

llegado de vencer ó morir. (EL CENTINELA, n. 1, p. 2) 

 

A guerra exigia e esforço de todos, sem restrição. A representação da 

guerra não deixava escolhas, tratava-se de vencer ou morrer. Uma luta de vida ou 

morte, onde o que estava em jogo eram a liberdade e a soberania paraguaia. Uma 

Liberdade manifestada no regime republicano sob a liderança do Mariscal López, 

constante exaltado pelos editores, em contraposição à monarquia brasileira e seu 

regime escravocrata, emblemas de atraso, ganância e uma ameaça aos demais 

países latino-americanos. Entretanto, o problema não era somente o regime de 

governo, mas também uma cultura brutal e ignorante que se desenvolvera sobre o 

solo brasileiro:  

 

A de largo de la costa, se ha introducido de la Europa cierta parte de 

aquella civilización, que los naturales del país jamás habrían alcanzado 

por sus propios esfuerzos. Pero esta imperfecta civilización nunca ha 

impenetrado en el interior del país: el pueblo ignorante y brutal, sin ley ni 

freno, continúa viviendo en su inveterado barbarismo. (EL CENTINELA, n. 

4, p. 1-2)  

 

Semelhantemente ao Paraguay Illustrado, nos deparamos novamente uma 

relação de alteridade que se baseia na dicotomia civilização x barbárie. Nesse caso, 

os poucos traços de civilização no Brasil são atribuídos a uma espécie de “legado 

europeu”, tirando qualquer mérito que pudesse haver por parte dos brasileiros. 

Como se não bastasse tal semelhança, os paraguaios também trazem a tona um 
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personagem indígena como símbolo nacional, el Cacique Lambaré12. Algumas 

pequenas narrativas explicam a origem de Lambaré. Segundo consta, o líder de 

uma tribo guarani teria lutado contra os espanhóis pela defesa de sua terra. Apesar 

de sua derrota, tornou-se um percursor da defesa do Paraguai frente aos interesses 

externos:  

 

[…] <¿Ves ese enjambre de hombres? Dijo el gran Cacique Lambaré el 

Teniente Ayolas, mostrándole su indómita tribu: pues todos ellos me 

piden que abandonéis esta tierra que ocupáis sin nuestra voluntad – <Yo 

no puedo consentir que ella sea profanada por hombres de otro color. 

Alejaos, y si así no hacéis, apercibidos al combate, que será reñido y 

sangriento> - Estas palabras leñas de majestuoso imperio fueran el 

ultimátum notificado al conquistador español por el Gefe de la célebre 

tribu de Guaranís, que habitaba esas comarcas. El hombre de las selvas, 

el bravo guerrero del desierto, levantó la voz del derecho para defender el 

suelo adorado de la Patria, como nosotros lo alzamos hoy. (EL 

CENTINELA, n. 17, p. 1) 

 

Mais uma vez podemos recorrer às palavras de Hobsbawm para pensar a 

forma como a história é adaptada para fundamentar os interesses nacionais.  

 

Ora, a história é a matéria-prima para as ideologias nacionalistas ou 

étnicas ou fundamentalistas, tal como as papoulas são a matéria-prima 

para o vício da heroína. O passado é um elemento essencial, talvez o 

elemento essencial nessas ideologias. Se não há nenhum passado 

satisfatório, sempre é possível inventá-lo. De fato, na natureza das coisas 

não costuma haver nenhum passado completamente satisfatório, porque 

o fenômeno que essas ideologias pretendem justificar não é antigo ou 

eterno, mas historicamente novo. (HOBSBAWM, 2013, p. 18). 

 

 

                                                           
12
 Em 24 de julho de 1967 foi lançado o periódico “Cacique Lambaré” que em sua imagem de capa representava o guerreiro 

guarani se levando da tumba para lutar em defesa do Paraguai. No El Centinela são constantes as referências tanto ao jornal, 
quanto a história de Lambaré.  
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Em uma tentativa de refirmar as raízes antigas da nação paraguaia, os 

editores recuaram nos século XVI ressuscitando a imagem mítica de um índio 

guerreiro. Paralelamente a esse regaste da história guarani, destaca-se também, o 

espaço que a língua guarani ganhou nas publicações, de tal modo que, praticamente 

todos os periódicos tinham em seu conteúdo textos ou frases em guarani. 

Analisando a difusão da imprensa paraguaia durante o conflito, Maria Lucrécia 

Johansson argumenta que, a valorização do guarani, além de ser uma tentativa de 

facilitação da comunicação – numa população em que uma parcela significativa de 

pessoas não falava o espanhol-, se constituiu como um processo que “levou a 

entroncar a identidade nacional paraguaia com suas raízes indígenas, colocando em 

relevo o rasgo constitutivo de nação guerreira” (JOHANSSON, 2010, p. 201). Em um 

dos textos nos quais o idioma guarani é enaltecido, os editores escrevem: 

 

Todos los pueblos de la tierra tienen su idioma peculiar – La palabra en 

uno de los distintitos del ser racional. Cuando el hombre habla en su 

idioma, siente una especie de grata confianza y familiaridad que se 

advierte después que ha dejado el suelo de la Patria. Hablando el idioma 

nativo nos parece estar bajo el techo de nuestros padres, recebando sus 

primeros cariños. Por eso <El Centinela> de vez en cuando hablará en su 

querido guaraní; por qué así se expresara con más gusto en su propia 

lengua. (n. 1, p. 3) 

 

Além das raízes guaranis, outro elemento se apresenta como marca da 

identidade paraguaia nas páginas do El Centinela, a religião católica. Uma fé que 

também alimentava esperança e confiança na vitória: 

 

La mano de dios, el poder de Jehovah la espada de Sabaot escudan 

nuestra causa. […] Habéis escrito en vuestros pendones la mágica 

palabra de Libertad, y acudirá á protegerla ese ángel celestial que dio 

tanta firmeza a Sócrates, que ennobleció la adusta frente de Bruto, que 

sostuvo la bandera contra el bárbaro Macedonio, y que llenó de confianza 

á Melquisedec para ofrecer pan e vino al vencedor Abrahán. (EL 

CENTINELA, n. 16, p. 1) 
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Chama a atenção da mescla de personagens históricos com características 

religiosas distintas, mas ligados por um mesmo auxílio divino frente às 

adversidades pessoais. Em outro trecho, os editores prestam louvores a Maria, 

lembrando que a ela foi dedicada a capital Assunção e pedindo sua proteção sobre o 

povo paraguaio; “La patrona y protectora de la República, la estrella de la mañana, la 

espada de la justicia, el amparo de la inocencia y el ángel de las batallas nos 

ayudara en la lucha y nos hará triunfar de los invasores” (EL CENTINELA, n. 16, p. 4). 

A invocação é ainda seguida de uma prece em forma de hino. A figura de um anjo 

protetor também aparece em algumas imagens: 

 

 

Figura 2: “El angel tutelar”. Fonte: El Centinela (10 de outubro de 1867, p. 2). 

 

O anjo tem uma expressão serena, segura firme a espada em sua mão 

direita, impedindo que a besta ataque o vulnerável ninho de pombinhas. Logo abaixo 

da xilogravura, encontramos uma pequena narrativa afirmando que, o anjo “[...] con 

acero desnudo defendiendo los grandes interesses de la Patria, y protegendo las 

vidas y las propriedades que el monstruo imperial amenaza tragar”. Texto e 
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imagem, juntos, contrastam a pureza paraguaia com a perversidade brasileira. 

Nesse caso, cabe assinalar também um processo de sacralização da guerra, onde 

elementos religiosos são usados para conferir significado aos interesses em 

disputa, além de marcar aspectos indenitários de ambos os lados, tanto os 

brasileiros, com o uso da imagem de São Sebastião (padroeiro da capital nacional), 

quanto os paraguaios, com as invocações ao anjo e a Nossa Senhora da Assunção. 

 

Considerações finais 

  

Como sintetiza Thiesse, “ao longo do século XIX, operou-se a conversão da 

Europa dos príncipes para a Europa das nações” (THIESSE, 2001-2002, p. 7). 

Paralelamente, os países latino-americanos não ficaram alheios a tal conversão, 

mas foram diretamente influenciados pelos movimentos nacionalistas ao longo do 

oitocentos. Em meio a tais transformações, a maior guerra da história da América 

Latina foi um acontecimento determinante, para o sucesso ou fracasso das políticas 

nacionais das nações envolvidas. No perpassar dos seis anos de conflito, foram 

cunhados estereótipos culturais, reafirmadas identidades e ideais de nação. Nas 

páginas dos jornais e periódicos, tanto brasileiros, quanto paraguaios legitimaram o 

combate como uma luta na defesa de valores, um enfrentamento entre, civilização e 

barbárie, liberdade e escravidão, monarquia e república... Uma visão dicotômica e 

maniqueísta da realidade, que conferia sentido a tantas mortes, dor e sofrimento. 

Para defender a guerra, se tornou preciso cunhar uma imagem de si mesmo e do 

Outro. 

Símbolos indenitários, como o indígena cacique Lambaré no El Centinela, 

foram forjados, construindo as origens e a história de uma nação guerreira. 

Paralelamente, o uso do guarani, foi uma maneira de unir a comunidade imaginada 

e valorizar seus costumes perante as ameaças vizinhas. A fé católica também teve 

um papel importante, os dois povos prestaram homenagens e pediram o auxílio das 

divindades cristãs para alcançar o êxito na guerra. No plano discursivo, paraguaios 
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e brasileiros procuraram ao máximo diferenciar suas identidades, valores e causas, 

todavia, a aproximação e comparação desses discursos, nos possibilitou perceber 

importantes elementos culturais, partilhados por ambos os grupos em suas 

representações. 
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Operación Masacre (1973) e a memória argentina das ditaduras 

militares 

 

Mirela Bansi MACHADO1  

Universidade Federal de Uberlândia 

Orientadora: Ana Paula Spini 

 

A pesquisa trabalha com o filme argentino Operación Masacre de 1973, do 

diretor Jorge Cedrón, cujo roteiro é baseado na história de Rodolfo Walsh do mesmo 

nome, sobre um fuzilamento ocorrido em 1956 durante a ditadura civil militar da 

“Revolução Libertadora”. O objetivo é refletir sobre a produção e exibição clandestina 

do filme, no período da “Revolução Argentina”, mas pensando na memória da 

ditadura do fuzilamento. O imaginário social contra a violência de Estado precisava 

ser construído a todo momento na Argentina. É feita a comparação entre o trabalho 

do Walsh com o livro, e o do Cedrón com o filme; como os dois foram recebidos, 

seus impactos na sociedade argentina e a história de luta do autor e do diretor. 

Assim, esse trabalho pretende pensar sobre a desconstrução de uma memória que 

legitimava uma imagem dos militares de salvadores da Pátria, e a perspectiva da 

arte cinematográfica como um instrumento de conscientização política. 

 

Palavras-chave: Cinema, “Revolução Libertadora”, “Revolução Argentina”. 

 

Introdução 

 

O filme Operación Masacre (1973) de Jorge Cedrón será analisado tendo em 

vista o corte temporal da ditadura de 1976 até 1983 e a ditadura civil militar de 1955 

até 1958. Esta proposta surgiu com a pesquisa de monografia, em que analisei o 

livro Operação Massacre de Rodolfo Walsh procurando entender a violência do golpe 

                                                           
1
 Mestranda na Universidade Federal de Uberlândia. Orientadora: Profª Drª. Ana Paula Spini. 
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de 1955 e do fuzilamento que conta a obra por meio da narrativa literária. Rodolfo 

Walsh, o escritor, era um jornalista que gostava de escrever contos policiais, até que 

um dia resolveu ser um detetive na vida real e procurar saber sobre um fuzilamento 

que o chamou a atenção. Foi assim que escreveu o livro como uma denúncia de 

militares que procuravam se "libertar" de um governo "opressor", que era o 

peronista, e eliminar o "fascismo" do país. Minha pesquisa envolvia a compreensão 

do contexto histórico do massacre, como o autor foi influenciado a escrever a 

história e como ele usou da narrativa jornalística para fazer uma denúncia. Na 

monografia, achei conveniente pesquisar sobre a vida de Walsh, que antes da 

investigação do massacre, era um antiperonista e a favor da "Revolução 

Libertadora". Mais do que isso, ele não se importava muito com a política. Depois de 

entender do que se tratava aquela ditadura em que vivia em 1956, começou 

lentamente a se interessar por assuntos sociais e políticos e a simpatizar com o 

peronismo. Seu trabalho como jornalista o levou a Cuba logo depois da Revolução 

cubana de Fidel e nessa oportunidade pôde conviver com personalidades como Che 

Guevara e Gabriel Garcia Márquez. Foi lá que Walsh começou a entender a 

importância de escrever sobre os invisíveis, sobre aqueles que ninguém se importa. 

Até chegou a pensar que com essa escrita ele não teria público, pois seus contos 

policiais eram escritos para a classe média. Mas ainda depois de Operação 

Massacre, escreveu dois outros livros de denúncia ¿Quién mató a Rosendo? e Caso 

Satanowsky, e ainda chegou a militar no grupo peronista montoneros. Faleceu em 

1977, depois de mandar uma carta aos militares da ditadura denunciando seu 

governo injusto e corrupto.  

A importância dessa denúncia para a História foi muito grande, e isso se 

mostra no filme de Jorge Cedrón. A vida do diretor se assemelha a de Walsh. Assim 

como o escritor, era peronista e gostava de denunciar o governo ditatorial em suas 

obras. Arriscava seus filmes, sua vida e a da sua equipe e o trabalho de todos os 

envolvidos porque acreditava estar fazendo algo ainda mais importante do que tudo 

isso, ele desejava denunciar aquela política e mostrar para o público o que a 

população estava sofrendo, desde outros golpes militares. O cineasta achou que o 
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trabalho de Walsh deveria ser mostrado em outro tipo de narrativa, para alcançar 

ainda maior público e impactar ainda mais aquela denúncia. 

Portanto, o filme atua na mesma vertente de violência do Estado contra a 

população peronista, assim como no livro. O roteiro foi escrito por Cedrón e Walsh, 

querendo evidenciar mais o massacre e as consequências do golpe para o país, e 

menos as consequências dos sobreviventes e famílias dos mortos, como Walsh fez 

no livro. A narração de Julio Troxler, verdadeiro sobrevivente do fuzilamento, torna a 

denúncia mais densa de ser assistida. 

Este artigo é baseado em um projeto de pesquisa de mestrado em História 

da Cultura. A pesquisa ainda está em andamento e os resultados ainda estão sendo 

obtidos. 

 

Resistência peronista 

 

De acordo com Peña (2013, p.75), Jorge Cedrón diz que a produção do filme 

foi considerado um trabalho político e todos os envolvidos entenderam os riscos de 

ficarem sem emprego ou sofrerem com algo mais grave, e foram leais ao 

comprometimento: 

 

“Para todos nosotros fue un trabajo político. Los actores no solo son muy 

buenos profesionales sino también muy buenas personas, porque 

después de esto van a perder el laburo en la televisión o en el cine. Los 

actores son bichos bastante especiales. (…) Comprendieron que el laburo 

que hacen para vivir no sirve para iluminar el costado oscuro de la 

realidad. Todo se hizo a pulmón, siendo conscientes de los riesgos que 

corríamos.” 

 

Esta é uma questão que o diretor deixa muito claro, inclusive com os 

personagens do filme e a narração: o orgulho da resistência, o amor pelo 

peronismo. Todos que trabalharam no filme sabiam da importância da formação 
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deste documento histórico, de registrar uma tragédia que seria vista por uma 

população que deveria fazer parte do descontentamento com o governo. Penso que 

a sensação de estar vivendo uma ditadura e correndo o perigo da repressão, fez 

com que aquelas pessoas se sentissem ainda mais determinadas a realizar o filme. 

Primeiro, como uma análise da situação política do país em tão curto tempo (menos 

de 20 anos do marco do golpe de 1955 e apenas 7 anos de democracia entre maio de 

1958 e junho de 1966) com tantas dificuldades visando um mesmo problema: o 

peronismo. Segundo, como uma demonstração de resistência peronista, a que não 

se podia calar, e de uma repressão que só se importava com a burguesia e não ouve 

o trabalhador. 

No início do filme, há uma narração de Troxler, sobrevivente real do 

massacre que atua no longa como ele mesmo. Ao contrário do livro, em que Walsh 

questiona se todos os fuzilados eram peronistas, no filme não é essa a questão. O 

questionamento que se percebe no filme é o que era ser peronista e porque eles 

incomodavam tanto:  

 

“Nós éramos peronistas. O peronismo havia unificado os trabalhadores 

que pela primeira vez participavam do poder na Argentina. O governo de 

Perón praticamente acabou com a dependência do imperialismo. (...) O 

que significava o peronismo para os nossos inimigos começamos a 

compreender um ano antes. Em 16 de junho de 1955, os aviões se 

lançaram sobre a Plaza de Mayo. Ali vimos a verdadeira cara da oligarquia 

do imperialismo. E o peronismo começava a parecer a carne massacrada 

do povo. Para a oligarquia, a caída de Perón foi uma festa. Aramburu e 

Rojas fizeram repressão desenfreada com o apoio de políticos que se 

diziam democráticos, a Igreja já não sabia condenar e os intelectuais, em 

sua maioria, escreviam livros contra nós. A resistência não demorou a se 

manifestar. Houveram greves, depois sabotagens. Em maio de 1956 

soubemos que estavam preparando um movimento militar. Os chefes 

eram os generais Valle e Tanco. A resistência peronista se aliou atrás do 

movimento revolucionário. (...) Nosso objetivo era reunir os companheiros 

para irmos à Plaza de Mayo como em outubro de 1945. (...) Esperávamos a 
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hora em que iam nos devolver uma nação socialmente justa, 

economicamente livre e politicamente soberana."2 

 

No final, a fala de Troxler ainda continua, como uma conclusão das imagens 

de terror da ditadura: 

 

“O que significava ser peronista? Peronismo era um movimento de 

liberação nacional que não podia ser derrotado. E o ódio que tinham de 

nós eram dos aproveitadores do trabalho do operário. Apesar da 

opressão, a classe trabalhadora nunca deixou de resistir, de lutar contra a 

injustiça.”3 

 

Revolução Argentina 

 

A importância da resistência para essas pessoas que sofreram de alguma 

forma com a opressão do Estado e mostrar para o resto da população que ignora 

esses problemas sociais é motivador. O peronismo é um tema muito estudado, mas 

o começo dessa política e as duas primeiras ditaduras que vieram depois da sua 

criação, são pouco pesquisadas. A ditadura de 1955 a 1958 e a outra de 1966 a 1973, 

também se tornam memória para as pessoas que viram o filme já depois dessa 

época, seja na ditadura sangrenta de 1976 ou em tempos posteriores de 

democracia. A memória do massacre, das mortes e da opressão será lembrada pelo 

povo que viveu nesses períodos e também por aqueles que não viveram, mas tem o 

papel de lutar para não sofrer outro golpe, tendo os passados como exemplos. 

 Como já citado, na minha monografia trabalhei com a última edição do livro 

de Rodolfo Walsh, Operação Massacre, pensando na época trabalhada pelo autor, 

que foi o ano de 1956, o contexto histórico da ditadura de 1955 a 1958 e a vida do 

autor, que foi assassinado em 1977, durante o último golpe militar do país. Neste 

trabalho, com a representação fílmica do livro, pretendo dar continuidade a pesquisa 

da monografia, a qual foi muito importante para o meu crescimento intelectual e 

                                                           
2
 Tradução minha. 

3
 Tradução minha. 
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para suprir uma paixão pela política argentina peronista. Além disso, esta temática é 

pouco estudada no meio acadêmico brasileiro, porque a maioria dos pesquisadores 

se concentram na ditadura argentina de 1976 a 1983. Muitas fontes e bibliografias 

são encontradas na Argentina, mas poucos documentos são disponíveis no Brasil, 

então seria uma oportunidade de ter um trabalho acadêmico sobre essa temática 

pouco estudada e servir como incentivo para outras pesquisas. Trabalhando com 

literatura na monografia, percebi a importância de trabalhar com essa fonte 

histórica, e agora pretendo fazer isso com o cinema. 

 

Objetivos e problemáticas 

 

O objetivo é trabalhar com o filme Operación Masacre, estrelado em 1973 

pelo diretor argentino Jorge Cedrón, na ditadura militar do presidente argentino 

Alejandro Agustín Lanusse, que conta a história do fuzilamento que aconteceu em 

1956, na ditadura militar da chamada “Revolução Libertadora” do presidente 

Aramburu. O período analisado é da ditadura de 1973 com a memória da ditadura de 

1956. 

Jorge Cedrón faleceu em Paris em 1980, em condições suspeitas. Ele vivia 

exilado porque sabia do perigo de vida que corria por causa de suas obras, mas 

parece que o exílio não conseguiu protegê-lo. Muitos anos depois, em 2003, trinta 

anos após o lançamento clandestino de Operación Masacre, o filme voltou a ser 

projetado com grande êxito no cinema de Malba. Com uma cópia financiada pelo 

Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), o filme foi parte de uma 

retrospectiva sobre a obra de Jorge Cedrón, que foi vista durante o quinto Festival de 

Cine Independiente de Buenos Aires e depois migrou para o Festival de Huesca, na 

Espanha. Essa ideia começou quando o historiador Fernando Peña programou uma 

cópia velha do filme para um ciclo de cinema. Na época em que foi lançado, em 

1973, foi visto ilegalmente por cerca de um milhão de pessoas exibido em bairros, 

vilas, e zonas marginais. Quando Peña decidiu projetar novamente o filme, era um 
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dia de semana, em horário de trabalho e houve pouca divulgação, mas as entradas 

se esgotaram. Isso inspirou a filha de Cedrón, Lucía – também cineasta, ganhadora 

de um Urso de Prata no Festival de Berlim – a programar os outros filmes de seu 

pai e com a arrecadação de Operación Masacre, pagar uma nova cópia. 4  

A partir disso, pensei nessa outra temporalidade da exibição do filme em 

2003. Após tantos anos, as pessoas ainda queriam ver esse filme, sabiam o quanto 

ele era importante para a História argentina. Era significativo para a formação da 

memória dessas pessoas poder assistir a esse filme novamente. Analisando isso, 

chego a ideia de que a construção da memória do massacre também está 

relacionada com a ditadura mais recente na Argentina, que ficou no poder até 1983. 

A denúncia do massacre para a memória de 2003 se tornava mais importante devido 

a experiência dessa ditadura recente. Essa geração se lembrava claramente da 

repressão, desaparecimento de pessoas, sequestros e mortes da ditadura. O 

imaginário nacional contra a violência de Estado precisava ser construído a todo 

momento e a Argentina é um exemplo de nação que faz isso através dos seus 

museus como a ESMA (Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada) e de 

outros centros de tortura que viraram museus, das madres e abuelas da Plaza de 

Mayo, dos ex-combatentes da guerra das Malvinas que montam suas barracas ao 

lado da Casa Rosada. 

Também pretendo pensar no impacto desse filme em comparação com o 

impacto do livro do Rodolfo Walsh. Como escrevi na minha monografia, não há 

notícias sobre as publicações do livro, por isso é difícil compreender como foi o 

impacto dele no país. Mas atualmente, dentro da Argentina, é claro que a figura de 

Walsh é muito importante e conhecida, e seu livro é muito famoso e referência na 

linha jornalística, de testemunho e de memória nacional. Já sobre o filme, como citei 

acima, tenho informações de que ele foi exibido clandestinamente e visto por cerca 

de um milhão de pessoas, o que é muito. Então ficaria esse questionamento: os dois 

foram igualmente famosos e marcantes para a História, mas tenho a impressão, 

                                                           
4
 M.B. “Operación Masacre” en cine treinta años más tarde. Disponível em: http://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-
20565-2003-05-25.html. Acesso em 11 de set de 2016. 
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devido a minha pesquisa prévia sobre o livro, que este foi mais marcante e mais 

conhecido pelos argentinos. Então será que o impacto dele foi maior? 

Planejo pensar em como o diretor, junto com Walsh, pensou em realizar 

essa produção clandestinamente, com poucos recursos e correndo tantos riscos. 

Seu desejo de filmar uma história que o deixava indignado, sobre chefes de Estado 

que continuavam tomando o poder e extinguindo a democracia argentina, mostra 

como se posicionava politicamente e socialmente perante esses fatos. Uma 

indignação parecida com a de Rodolfo Walsh. 

A militância, o posicionamento político, a resistência a um golpe na 

democracia do seu país, a criação de uma arte que faz parte de um processo de 

construção de uma memória e de um imaginário nacional argentino, o processo de 

criação e o resultado, as pessoas envolvidas no processo, como essa arte foi 

recebida e como ela foi atuada na mesma vertente em que a literatura do Walsh são 

questões que serão levantadas nessa pesquisa. 

 

Metodologia da pesquisa 

 

Le Goff e Paul Rocoeur servem como base para entender como é trabalhar 

com história e memória. Sobre a memória argentina, Rogelio Alaniz, jornalista 

argentino, escreve sobre a memória da ditadura militar em seu livro La ditadura 

militar ¿História o memoria?, assim como Maria Helena Capelato no seu texto 

Memória da ditadura militar argentina, o jornalista Alejandro Rebossio com seu 

texto Argentina hace memoria de los crímenes de la ditadura militar e o psicólogo 

Hugo Vezzetti com seu texto Conflictos em la memoria argentina. O historiador 

Agustín Nieto trabalha com seu texto sobre a memória específica da “Revolução 

Libertadora”. Estes são alguns autores e textos que ajudarão no decorrer da 

pesquisa a obter os resultados planejados. 

No seu artigo, Alaniz escreve sobre a memória e resistência, e como são 

equivalentes:  
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"La memoria, por lo tanto, es resistencia. No hay lucha contra una 

dictadura ni constitución de un orden social sin memoria. Toda 

tragedia convoca a la memoria y la memoria por definición constituye 

mitos y relatos que son tan inevitables como peligrosos. ¿Por qué 

peligrosos? Porque es en este punto donde la memoria abandonada 

a su exclusiva suerte puede ser manipulada por el poder, el poder en 

cualquiera de sus variantes." 

 

No artigo de Rebossio, ele escreve como os processos da ditadura são 

lentos, mas o povo argentino não esquece do seu passado e vai às ruas pedir por 

justiça: 

 

"Los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, 

estudiantes, partidos políticos de izquierdas y la Central de Trabajadores 

Argentinos (CTA) marcharon hasta la Plaza de Mayo. No sólo pidieron 

justicia para los 30.000 desaparecidos del régimen sino también la 

aparición con vida de Jorge Julio López5" 

 

Maria Helena Capelato (2006, p.65) lembra do golpe de 1966 e da resistência 

que surgia: 

 

"Em 1966, um golpe liderado pelo General Juan Carlos Ongania deu início 

a um regime militar que prometia lutar contra o comunismo e 

restabelecer a ordem no país. Mas durante esse regime os conflitos 

sociais e políticos se acirraram: por um lado, grupos de esquerda como o 

Exército Revolucionário del Pueblo, de tendência trotskista e peronista de 

esquerda - os montoneros - promoviam ações de guerrilha urbana, e por 

outro lado, surgiu, no final da década, uma nova forma de ativismo político 

estudantil e sindical que fizeram manifestações grandiosas em várias 

cidades argentinas. Esses movimentos foram violentamente reprimidos". 

 

                                                           
5
 Jorge Julio López foi um pedreiro argentino que desapareceu em 2006 após dar declarações que condenaram Miguel 
Etchecolatz (policial genocida que atuou na última ditadura) a prisão perpétua. 
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Depois Capelato (2006, p.68) escreve sobre a construção da memória criada 

pelos militares e pela resistência: 

 

"Os militares procuraram construir, durante a ditadura, uma memória que 

invocava o passado para legitimar uma imagem de salvadores da Pátria 

contra o inimigo subversivo; os militantes de esquerda, sobretudo os 

montoneros, também recorreram ao passado para justificar o ideal de 

revolução nacional popular que os mobilizava". 

 

Estas passagens ajudaram a compreender melhor sobre as questões de 

memória e imaginário que eu gostaria de levantar, levando em conta os textos de 

argentinos que viveram a repressão e de uma brasileira especializada em história 

da Argentina. 

A historiadora Maria Paula Araujo (2012, p.1) escreve sobre a importância 

da arte na militância dos anos 1960 e 1970: 

 

"Nas décadas de 60 e 70 muitos intelectuais e ativistas políticos de 

esquerda acreditaram que o mundo estava às portas de uma conjuntura 

revolucionária (...) Em tal conjuntura, a arte era vista como um importante 

instrumento de conscientização política e veículo de propaganda da 

revolução." 

 

Ela explica o filme como documento de sua época, como fonte histórica, e a 

necessidade de estudar os elementos do filme (som, imagem, iluminação) até os 

exteriores a ele e tudo o que a obra representa naquele período de produção, 

filmagem e lançamento. Ela explica que o cinema militante produz tanto filmes de 

ficção como documentários, e às vezes mistura os dois gêneros, como acontece em 

Operación Masacre. 

Mônica Kornis (1992, p.237) escreve sobre o cinema "como objeto industrial, 

essencialmente, reproduzível e destinado às massas, o cinema revolucionou o 

sistema da arte, da produção à difusão." E depois, na página 239: "No contexto de 

abertura da história para novos campos, o filme adquiriu para a compreensão dos 
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comportamentos, das visões de mundo, dos valores, das identidades e das 

ideologias de uma sociedade ou de um momento histórico.” 

Para trabalhar com o cinema político da argentina, o historiador Roberto 

Daniel Bracco, em El cine argentino militante en la Argentina (1966-1976), estuda 

alguns filmes que tinham uma temática política no corte temporal de 1966 a 1976, 

incluindo o Operación Masacre. O livro é importante para compreender os filmes 

que eram produzidos clandestinamente. Bracco (2013, p.334) explica sobre o que 

acontecia política e socialmente em 1960: "O universo dos anos 1960 é um coquetel 

explosivo que tem como denominador comum uma enorme vontade de 

transformação protagonizada por uma juventude mobilizada em uma escala poucas 

vezes vista antes e depois desse período." E sobre o cinema nessa época, na página 

733, explica: "O cinema declaradamente político se manifesta em 1966, quando com 

o apoio de Perón no exílio os realizadores Fernando Solanas e Octavio Getino 

filmaram La hora de los hornos." O escritor ressalta que Jorge Cedrón foi um dos 

poucos diretores da época que se mostrou disposto a colaborar com o grupo “Cine 

de La Base” que, assim como também explica Maria Paulo Araujo, foi um dos 

grupos de cinema militante que surgiram na Argentina entre 1960 e 1970. Solanas, o 

diretor citado por Bracco, era o principal represente de um outro grupo, o Cine 

Liberación. 

Ainda segundo Bacco, muito semelhante à vida de Rodolfo Walsh – que era 

influenciado por uma família antiperonista, e que só se tornou peronista anos depois 

de escrever seu livro – Jorge Cedrón era filho de mãe peronista e pai marxista 

antiperonista, e seguiu os caminhos do pai, até que na década de 1960, seu contato 

com a literatura e o jornalismo foi aproximando-o da política de Perón. 

Sobre o massacre de 1956, usarei a literatura do Walsh como base e o livro 

de Daniel Brión, El presidente duerme, que também relata o fuzilamento, mas com 

mais contexto histórico sobre a ditadura. Além disso, recorrerei a toda a minha 

bibliografia de monografia. Muitas fontes de jornais argentinos como La Nación, 

Clarín, El Historiador, Notas ajudaram na monografia e continuarão fornecendo as 

informações necessárias para esta pesquisa. 
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A produção do filme e sua repercussão são muito discutidos no livro de 

Fernando Peña, já citado acima, e no texto La multiplicidad de estrategias de 

producción en el film Operación Masacre de vários autores. Eles explicam como os 

produtores fizeram para achar um lugar para a filmagem do lixão, onde os homens 

foram fuzilados, como conseguiram armas e roupas da polícia para os atores e 

quem os ajudaram com isso, quem trabalhou na trilha sonora, como foi feita a 

fotografia do filme. 

Para compreender melhor o peronismo, usarei autores como o historiador 

Félix Luna (Fracturas y Continuidades em la história argentina e Argentina de Perón 

a Lanusse), que era antiperonista e tem um olhar muito crítico ao governo de Perón. 

Na sua opinião, como a de muitos intelectuais da sua época, o governo de Perón 

antes da “Revolução Libertadora” estava insustentável e alguém precisava fazer algo 

sobre isso. Luna parece pensar como Walsh a respeito disso: a “Revolução 

Libertadora” poderia dar certo, pensaram. Mas não, Luna não defende nenhuma 

ditadura. Essa visão é muito importante no trabalho para que o pesquisador não 

absorva o discurso peronista do filme e para que consiga fazer a crítica olhando por 

outro viés. Assim como critica o governo peronista, o escritor faz a crítica ao governo 

ditatorial até 1973, com a saída do então presidente Lanusse. Federico Neiburg 

também pesquisa em seu livro como o peronismo era visto pelas pessoas na 

Argentina, como ele era compreendido e se ao menos ele era compreendido. 

Com a proposta de analisar o filme Operación Masacre de acordo com a 

temporalidade da produção e do massacre, e o imaginário nacional argentino, 

procurei pesquisar bibliografia adequada para pensar nessa discussão. O primeiro 

passo foi assistir ao filme novamente, prestando atenção nos detalhes do roteiro, na 

importância que o diretor dava para a ditadura, ao contrário do livro do Walsh, que 

enfatizava mais o massacre. Depois procurei informações sobre o cineasta, sua vida 

política e sobre o filme e sua produção. Após isso, procurei bibliografia sobre as 

ditaduras de 1966 e de 1976, e sobre a memória nacional. No caso do golpe de 1955, 

peguei boa parte da bibliografia que usei para escrever minha monografia. Acredito 

que com as aulas e o aprofundamento da pesquisa, eu obtenha mais bibliografia, ao 

longo do amadurecimento dos questionamentos e propostas. Penso que seria 
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importante fazer uma pesquisa local, no caso, em Buenos Aires, sobre esse tema, 

buscando arquivos na Biblioteca do Museu de Cinema Pablo Ducrós Hicken, os quais 

não consigo ter acesso no Brasil. 

 

Conclusão 

 

Essa pesquisa trabalha com um tema pouco estudado e seria importante 

ele ganhar visibilidade. A ditadura militar argentina de 1976 a 1983 é considerada 

uma das mais violentas e sangrentas da América Latina, mas ela é uma 

consequência de um país que já tinha uma democracia frágil desde a década de 

1930, e ainda mais depois do governo peronista. Perón foi tirado do poder por 

socialistas, comunistas, conservadores, religiosos, e mesmo assim lutou, 

juntamente com seus seguidores e apoiadores, para voltar ao poder e lutar pelo 

trabalhador.  

A resistência peronista sabia dos riscos que enfrentava e ela resistiu ainda 

depois da morte de Perón. O povo argentino está a todo tempo rememorando as 

lembranças das tragédias dos golpes de Estado, e o país abriga museus que 

também têm essa função. A arte faz parte da construção dessa memória, como no 

livro e no filme da Operación Masacre com seu objetivo político e de resistência. O 

cinema da década de 1970 revolucionou essa difusão de informação e do imaginário 

nacional. Foi a partir desse viés que essa pesquisa surgiu e pretende responder as 

questões levantadas. 
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CINEMA E POLÍTICA: ESTEREÓTIPOS NO CINEMA MEXICANO DA 

DÉCADA DE 1930 
 

Anderson Montagner MARTINS1 

(UNESP/Assis) 

 

Após a criação da Secretaría de Educación Pública (SEP) no México, em 

1921, inicia-se uma política cultural revolucionária sintonizada com os interesses 

políticos do governo. Tal política se radicaliza na década de 1930 com a criação do 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), tendo seu ápice com a introdução da 

“educación socialista” no país. No mesmo período, a SEP fez uso de diferentes 

meios para disseminação ideológica, como as revistas educacionais, o teatro e o 

cinema. Entre os diferentes projetos financiados pela SEP, temos o filme Redes 

(1936), que narra a luta de um grupo de pescadores contra as injustiças impostas 

por um empresário e um político. Nosso objetivo com a presente comunicação é, 

através da análise da imagem cinematográfica, refletir como são construídos os 

personagens do empresário monopolizador e do político conspirador. Acreditamos 

que o filme, ao se aproximar da estética do cinema soviético, procura construir um 

discurso político que faz uso de estereótipos para compreensão da realidade social. 

 

Palavras-chaves: México, política cultural, cinema 

 

O México pós-Revolução Mexicana 

 

Os anos entre 1920 e 1940 no México são marcados pela reconstrução 

econômica e social do país após o período de luta armada da Revolução Mexicana. 

Três figuras são essenciais para entendermos esse momento: Álvaro Obregón, 

                                                           
1
 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
UNESP/Assis, com pesquisa financiada pelo CNPq. Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa (UNESP/Assis). 
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Plutarco Elías Calles e Lázaro Cárdenas, que estiveram no comando do país entre 

1920-1924, 1924-1928 e 1934-1940, respectivamente. 

Se durante o mandato de Obregón (1920-1924) os principais desafios foram 

de ordem política, como a imposição da ordem federal em um país dividido após dez 

anos de crise revolucionária e o restabelecimento das relações com os EUA, durante 

o de Calles foram relacionados ao conflito entre o Estado e a Igreja Católica. 

Apesar da Constituição de 1917 ter dado ao Estado o controle da “profissão 

clerical”, Obregón teve o cuidado de não colocar a medida em prática. O que não 

ocorreu com Calles, que, em 31 de julho de 1926 proibiu qualquer tipo de culto 

católico no país. A preocupação maior de Calles não foi o confronto com a Igreja, 

mas sim o levante popular conhecido como Guerra Cristera, resultado de suas 

atitudes anticlericais que se estendeu por três anos (1926-1929) e custou a vida de 

90 mil pessoas (12 generais, 1800 oficiais, 55 mil soldados e agraristas e 35 mil 

cristeros) (AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 116). 

Durante esse período conturbado, Obregón, contrariando uma tradição 

revolucionária de não reeleição, comanda uma reforma constitucional para poder se 

candidatar para um segundo mandato, dessa vez de seis anos. Entretanto, um dia 

após a sua vitória nas eleições, Obregón é assassinado por José de León Toral, um 

fanático católico. Após sua morte, Calles promete não tentar se reeleger e afirma 

que o fatídico episódio marcara o fim dos caudillos no poder no México, dando início 

a uma era de instituições que começaria imediatamente após a fundação do PNR 

(Partido Nacional Revolucionario) (MEYER, 2013, p. 208). 

 A criação do PNR, que ficou conhecido como partido do governo por ser a 

única referência política dos “revolucionários”, tanto civis quanto militares 

(HERNÁNDEZ CHÁVEZ, 2002, p. 369), possibilitou que Calles continuasse a exercer o 

verdadeiro poder político no país, mesmo com os mandatos de Emilio Portes Gil 

(1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) e Abelardo Luján Rodríguez (1932-

1934). Durante os anos entre 1928 e 1934 Calles foi considerado o jefe máximo do 

país, alcunha que deu nome ao período: Maximato. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

Em 1933 o PNR começa a elaborar o Plan Sexanal, que orientaria o 

mandado de seu candidato oficial, Lázaro Cárdenas, eleito em dezembro de 1934. O 

Plan definiria as “principais linhas a seguir nas diferentes áreas de responsabilidade 

oficial e deu como resultado uma declaração de princípios, fortemente matizada por 

um espírito populista, nacionalista e contrário ao grande capital internacional” 

(AGUILAR CAMÍN; MEYER, 2000, p. 142). 

O mandato de Cárdenas foi marcado pelo rompimento com Calles e uma 

profundo reformulação do governo e do PNR, transformado em PRM (Partido de la 

Revolución Mexicana), cuja base semicorporativa era formada pelos setores 

operário, camponês, popular e militar. Além disso, Cárdenas foi responsável por 

atender às principais demandas da Revolução Mexicana, como a reforma agrária, a 

expropriação petrolífera e uma radial reforma educacional que implantou a 

“educación socialista” no país. 

 

A política cultural revolucionária da SEP 

 

Segundo Mary Kay Vaughan (2001), a SEP (Secretaría de Educación Pública) 

no México foi a instituição em torno da qual se articulou uma política cultural 

revolucionária. Se durante a década de 1920 tal política esteve voltada para a 

questões nacionalistas e identitárias, no período pós-crise de 1929 houve uma 

radicalização de suas propostas, que viam no socialismo uma via alternativa para a 

transformação social e econômica do país. A radicalização das propostas 

educacionais da SEP está ligada à criação do PNR e teve seu ápice na implantação 

da “educación socialista” no país. 

Antes do PNR propor sua reforma educacional, a radicalização da SEP se 

deu principalmente através das propostas de Narciso Bassols, Secretário de 

Educação Pública entre 1931 e 1934. A principal preocupação de Bassols era acabar 

com a neutralidade presente da Constituição de 1917. Apesar do Artigo 3º ter 

estabelecido a educação laica e obrigatória no país, a lei possibilitava a atuação da 
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Igreja e de organizações católicas em questões educacionais. Com isso, sua atuação 

frente à SEP foi marcada por uma campanha radical de “desfanatização” nas 

escolas. A tensão criada entre o Estado e os setores conservadores da sociedade foi 

tanta que levou à renúncia de Bassols foi em 1934. 

Entretanto, com a elaboração do Plan Sexanal, o PNR propõe uma reforma 

do Artigo 3º. O partido defendia que as escolas deveriam transmitir “un concepto 

racional y exacto del universo y de la vida social” (CÁRABES PEDROZA, 1982. p. 73), 

ou seja, um conhecimento livre de qualquer doutrinação religiosa. Alguns 

chamaram esse tipo de educação de “educación racionalista”, mas o termo que 

predominou acabou sendo “educación socialista”. 

Segundo Engracia Loyo (1994, p. 252), apesar do Plan Sexanal ter ampliado 

a reforma educacional esboçada na Constituição de 1917, o plano falhou ao definir o 

termo “socialista”. De fato, o termo não causou confusão apenas durante a 

apresentação do Plan, mas também hoje quando analisamos esse momento 

histórico do México, pois partimos do pressuposto que seria contraditório a 

existência de uma educação socialista em um país capitalista, o que facilita a 

afirmação de que a “educación socialista” não passou de demagogia. Não podemos 

negar a carga ideológica presente na proposta educacional do PNR, entretanto, 

devemos analisá-la como parte de um projeto que buscava estimular o processo de 

transformação social através da educação (RABY, 1981, p. 75). 

Apesar da oposição da Igreja e dos setores conservadores da sociedade 

mexicana, a reforma foi aprovada em novembro de 1934 e entrou em vigor no mês 

seguinte, com o início do governo de Lázaro Cárdenas. Entretanto, após a reforma, o 

maior desafio era aplicar a “educación socialista” em sala de aula. 

A confusão entre os professores foi tanta que a SEP iniciou uma série de 

medidas para uma “orientação socialista” dos professores, como a publicação de 

guias, como o Plan de Acción de la Escuela Primaria Socialista e Las Bases de la 

Escuela Secundaria Socialista, que apresentavam programas sociais que ajudariam 

no desenvolvimento das comunidades. Além da tradução das obras de Marx, Engels 

e Plejánov, a SEP começa também a publicar artigos ideológicos e pedagógicos na 
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revista El Maestro Rural, que auxiliava os maestros nas comunidades rurais e servia 

de canal de comunicação entre esses e o governo. 

 

O projeto cinematográfico da SEP 

 

Em sintonia com a elaboração do Plan Sexanal feita pelo PNR, a SEP criou 

em 1933 seu Plan para la filmación de películas educativas. O projeto tinha como 

objetivo produzir uma série de documentários de curta-metragem no período de 

cinco anos que mostraria a criação de riqueza durante o regime social vigente com o 

intuito de forjar uma consciência socioeconômica na população (KRIPPNER, 2010, p. 

76). O projeto cinematográfico foi idealizado por Carlos Chávez, compositor e diretor 

do Instituto Nacional de Bellas Artes vinculado à SEP, e Narciso Bassols, então 

Secretário de Educação Pública. 

No início a intenção da SEP era contratar profissionais estrangeiros para 

dar início às produções e ao mesmo tempo treinar mexicanos para dar continuidade 

ao projeto cinematográfico. O primeiro contratado foi o fotógrafo estadunidense Paul 

Strand, que já estava no México desde 1932 realizando um projeto fotográfico. 

Strand, apesar de sua pouco experiência cinematográfica,2 aceitou o convite de 

Carlos Chávez para conduzir a produção do primeiro filme financiado pela SEP, além 

de ficar responsável pela criação do roteiro e pela direção de fotografia. 

Após uma viagem a Alvarado, litoral do estado de Vera Cruz, Strand começa 

a esboçar suas ideias para a criação do filme. Entretanto, diferente dos planos da 

SEP, que pretendia produzir curtas-metragens de baixo orçamento, Strand decide 

escrever um roteiro para um longa-metragem de ficção. De volta à Cidade do 

México, Strand e Agustín Velázquez Chávez, sobrinho de Carlos Chávez, começam a 

trabalhar na elaboração do roteiro, que contou com a ajuda técnica de Henwar 

                                                           
2
 Antes de Redes, Paul Strand fotografou e dirigiu o curta-metragem Manhatta (1921), um documentário experimental sobre a 
cidade de Nova York. Depois de Redes Strand se envolveu com a Frontier Films, uma produtora de documentários norte-
americana dedicada a causas pró-trabalhistas, e participou da produção dos filmes The Plow That Broke the Plains (1936) e 
Native Land (1942). 
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Rodakiewicz. Outros profissionais seriam convidados para o projeto, como Fred 

Zinnemann (direção), Gunther von Fritsch (montagem) e Ned Scott (fotografia de 

produção). 

Com a equipe formada Strand retorna a Alvarado no início de 1934 e inicia 

as filmagens daquele que seria o único filme realizado do projeto cinematográfico 

da SEP: Redes. Desde o início do projeto, Strand deixou claro que queria criar uma 

obra épica que estivesse à altura do trabalho de Sergei Eisenstein, que esteve no 

México no início da década de 1930 para a produção do filme inacabado ¡Que viva 

México!. Entretanto, com o baixo orçamento liberado pela a SEP, a equipe passa por 

grandes dificuldades financeiras. Mesmo assim, com recursos limitados e usando a 

população local como atores, a equipe começa a filmar. Porém, após a renúncia de 

Narciso Bassols frente à SEP e o afastamento de Carlos Chávez do Departamento de 

Bellas Artes, a produção de Redes é seriamente comprometida, pois Strand e sua 

equipe perdem seus representantes e protetores em meio à elite cultural e política 

do México (KRIPPNER, 2010, p. 85). 

Após receber um ultimato da SEP, Strand teve que terminar as filmagens 

antes de dezembro de 1934. Entretanto, Redes só foi montado em 1935 e lançado no 

ano seguinte. Redes estreou em 4 de junho de 1936 no Teatro Juárez, em Alvarado, 

e na Cidade do México em 25 de julho do mesmo ano, sendo bem recebido, 

principalmente pela intelligentsia mexicana, que o considerou o primeiro filme a 

apresentar os elementos ideais para um bom cinema nacional: “un contenido social 

combativo, la buena fotografía que descubre la belleza de los rostros populares y de 

los escenarios al aire libre, una realización y un montaje inspirados en el ejemplo de 

Eisenstein” (GARCÍA RIERA, 1969 apud VEGA ALFARO, 1987, p. 17). 

 

Redes e o uso de estereótipos políticos 

 

Redes narra a luta dos pescadores de Alvarado, pequena cidade litorânea 

do estado de Veracruz, contra as injustiças impostas por um empresário e um 
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político local. No início do filme, Miro, o personagem principal, perde seu filho por 

não poder pagar um tratamento médico. O triste episódio, consequência da miséria 

em que vivem os pescadores, faz com que Miro lidere uma revolta contra Dom 

Anselmo, dono dos barcos usados pelos pescadores e monopolizador da compra 

dos peixes. 

Em uma sequência chave do filme, Miro reúne os pescadores para propor 

uma nova forma de organização econômica em que os trabalhadores trocariam 

suas mercadorias entre si, livrando-se assim da exploração feita por empresários 

como Dom Anselmo: 

 

¿Por qué razón no podemos cambiar nuestro pescado con los que crían 

ganado, o con los que cosechan maíz, con los que fabrican mantas? 

¿Quién nos impide este cambio? Unos cuantos con dinero que han sabido 

apoderarse de los botes, de las redes, de las plantas de hielo y de los 

transportes, los acaparadores controlan todo, por eso pueden pagarnos lo 

que quieren. (00:38:21)3 

 

Durante essa sequência, há uma justaposição de planos que ilustra o 

discurso de Miro, com imagens de gados, uma plantação de milho e um trabalhador 

confeccionando uma manta. Em seguida, ao responder sua própria pergunta, sobre 

quem impede a troca das mercadorias entre os trabalhadores, Miro se refere a Dom 

Anselmo como o “acaparador” (monopolizador), que controla tudo e por isso pode 

pagar o que quiser pelos peixes. 

A representação imagética desse personagem, que faz uso do estereótipo 

do burguês monopolizador, é feita através de um plano médio em extremo contra-

plongée, que transmite uma ideia exagerada de superioridade (Figura 1). Além 

disso, o olhar de Dom Anselmo para fora do quadro e sua mão segurando o bote 

sugerem sua ganância e seu controle absoluto dos meios de produção. 

Na mesma sequência, Miro explica para os pescadores como se dá a 

exploração feita por Dom Anselmo:  

                                                           
3
 Para a análise do filme foi usada a versão lançada em DVD/Blu-ray nos EUA em 2013 pela Criterion Collection. 
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Todos sabemos lo que pasa en ocho meses del año, en que no hay pesca, 

y cuando la hay, nos quitan cinco partes para los botes y las redes. Y nos 

pagan seis centavos el kilo. Y al patrón que es un criado, le dan dos partes 

y dos centavos por kilo. Tres centavos les custa el hielo. Lo que le sale 

custando veintiséis centavos, lo venden en México a ochenta centavos. Los 

pobres de otras partes no pueden comer pescado ni nosotros podemos 

comer verdura. La pobreza no es ley de la naturaleza, ¡ni ley de Dios! 

(00:38:48) 

 

Novamente, temos uma justaposição de planos que ilustra o discurso do 

pescador. No momento em que Miro cita a quantia que o “patrón”, o capataz 

contratado por Dom Anselmo, ganha, temos novamente um plano médio em contra-

plongée, dessa vez retratando a hierarquia existente no processo de exploração, 

com o capataz em uma posição inferior no quadro (Figura 2). 

 

  

Figura 1: Fotograma de Redes Figura 2: Fotograma de Redes 

 

Em outra sequência importante do filme, os pescadores, divididos entre 

aqueles que apoiam Miro e aqueles receosos com a rebelião contra Dom Anselmo, 

entram em confronto. Durante a confusão, Miro é assassinado por um candidato 

político ligado a Dom Anselmo. O objetivo do político é acabar com a revolta dos 

pescadores, que poderia prejudicar o apoio financeiro de Dom Anselmo à sua 
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campanha. Durante a confusão dos pescadores, o Candidato se esconde em um 

barracão e furtivamente atira em Miro, matando o pescador (Figuras 3-6). 

 

  

Figura 3: Fotograma de Redes Figura 4: Fotograma de Redes 

  

  

Figura 5: Fotograma de Redes Figura 6: Fotograma de Redes 

 

Após o tiro, temos uma rápida intercalação de planos que se repete durante 

cinco segundos mostrando Miro com as mãos no peito, o olhar satisfeito do 

Candidato, uma porção de moedas e o cartaz da campanha do político. Por fim, após 

a sequência de imagens, Miro aparece de joelhos, prestes a morrer; ao fundo temos 

uma parede com vários cartazes de campanha política, o mesmo que apareceu em 

close-up nos planos anteriores (Figuras 7-11). 
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Figura 7: Fotograma de Redes Figura 8: Fotograma de Redes Figura 9: Fotograma de Redes 

 

  

Figura 10: Fotograma de Redes Figura 11: Fotograma de Redes 

 

Podemos perceber como o político é retratado como aquele que age nas 

sobras e só atinge seus objetivos (o financiamento de sua campanha) através da 

violência (o assassinato do pescador). Não é difícil perceber a influência da estética 

do cinema soviético em Redes, não só pelo estilo da montagem frenética nessa 

última sequência, mas também pelo uso de estereótipos políticos em ambas as 

cenas analisadas. 

Tal aproximação pode ser comprovada pelo desejo de Paul Strand em se 

aproximar da obra de Sergei Eisenstein, criando um filme político que, através do 

uso de estereótipos, ajudasse na compreensão da realidade social. No caso de 

Redes, uma realidade de exploração, pobreza e tragédia, consequência do controle 

dos meios de produção pelo burguês monopolizador e da ganância do político 

conspirador. 

 

Considerações finais 
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Apesar de Paul Strand ter contrariado os interesses da SEP ao produzir um 

longa-metragem de ficção com pretensões estéticas, o filme, ao fazer uso de 

estereótipos políticos para compreensão da realidade social se alinha à outras 

formas de disseminação ideológica feita pela Secretaría, principalmente através de 

livros e revistas. Disseminação essa que, após a radicalização da política cultural 

revolucionária da SEP, auxiliou não só os professores, mas também a população em 

geral, na compreensão de conceitos que facilitariam a introdução da “educación 

socialista” no país. É importante ressaltar que “los textos de la década de los treinta 

abrazaron el materialismo dialéctico y reescribieron la historia como la evolución de 

las fuerzas productivas, la formación de las clases sociales y su lucha.” (VAUGHAN, 

2001, p. 72). 

Por último, devemos lembrar que a política cultural revolucionária da SEP 

estava em sintonia com os interesses do governo em se criar uma consciência de 

classe social na população com o intuito de se formar uma base de apoio popular 

para o mesmo. 
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Raio Negro de Gedeone Malagola – o super-herói brasileiro – um olhar 

sobre as histórias em quadrinhos publicadas entre 1965 e 1969 

 

Eloyr Doin PACHECO (UNOPAR)
1
 

Danilo Pontes RODRIGUES (UEL)
2
 

José Rodolfo VIEIRA (UEL - CAPES)
3
 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as representações de Gedeone 

Malagola (1924-2008) por meio das páginas originais de sua personagem Raio 

Negro referentes a conjuntura histórica no processo de produção de seu trabalho, 

ou seja, na Ditadura civil-militar brasileira, publicadas pela Gráfica e Editora 

Penteado – GEP entre 1965 e 1969. Por meio das páginas originais, pretende-se 

debater inicialmente a técnica artística utilizada, o resultado na reprodução 

impressa, e busca compreender o quanto os roteiros dessas histórias foram 

influenciados pelo momento político brasileiro sendo que o seu protagonista Roberto 

Sales é tenente da Força Aérea Brasileira. Para isso, utilizaremos os trabalhos de 

Will Eisner para entendimento da arte do fazer das histórias em quadrinhos para 

que possamos compreender a linguagem e assim levantarmos hipóteses. Como 

referencial teórico, optamos pela noção de representação do historiador francês 

Roger Chartier. 

 

Palavras-chaves: Gedeone; Raio Negro; Ditadura Militar; Representações. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho é o resultado inicial das reuniões de um grupo de 

estudos que visa compreender as relações entre Sociedade e Histórias em 

                                                           
1
 Graduando. 

2
 Mestrando, bolsista CAPES. 

3
 Mestrando, bolsista CAPES. 
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Quadrinhos. Inicialmente os pesquisadores desenvolveram uma ampla discussão 

sobre as Histórias em Quadrinhos, seus temas, gêneros e estilos, entre outros 

debates. Estudos teóricos foram feitos a partir de leitura de textos e sua discussão. 

Após esse trabalho inicial, optamos pelo estudo aprofundado das páginas originais 

do Raio Negro, de Gedeone Malagola. Inicialmente o que chamou a atenção nesse 

material foi o fato do personagem principal ser um tenente da Força Aérea 

Brasileira, o período em que essas HQs foram publicadas, e ainda o poder debruçar-

se sobre os originais do desenhista/escritor/editor em posse de um dos membros 

do grupo de estudo. 

O acervo de páginas originais chegou às mãos de Eloyr Doin Pacheco em 

outubro de 2011, através de uma doação feita pelo editor José Salles, o último a 

publicar as aventuras do Raio Negro, quando este havia terminado de realizar um 

trabalho de resgate destas HQs publicadas originalmente nos anos 1960 e início dos 

anos 1970. As datas das primeiras publicações estão sendo pesquisadas, pois há 

controvérsias sobre algumas delas. Mais adiante voltaremos a este ponto. 

As páginas originais estão sendo pesquisadas uma a uma e sendo 

referenciadas através de suas republicações e, em alguns casos, através das 

edições onde foram publicadas originalmente, algumas delas cópias reprográficas4 

conseguidas através de contatos com alguns colecionadores, pois tratam-se de itens 

raros e de difícil aquisição. Tal processo está em andamento e pretendemos neste 

momento apresentar alguns pontos relevantes que foram levantados. 

Utilizaremos como ponto de partida a história em quadrinhos intitulada 

simplesmente Raio Negro republicada pela Editora Júpiter II em julho de 2010 na 

revista Raio Negro Super-Herói número 11 e que conta a origem do personagem. 

Antes desta análise inicial, consideramos importante a apresentação de Gedeone 

Malagona. Por fim, e não menos importante, por meio dessa narrativa de Gedeone, 

tentaremos analisar as representações referentes a conjuntura histórica ao qual 

essa produção do Raio Negro está inserida. 

                                                           
4
 Cópia de um documento, ou qualquer impressão em papel, executada por uma máquina fotocopiadora, popularmente 
chamada de cópia "xerox" ou fotocópia. Em muitos órgãos esta cópia substitui o documento original 
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Gedeone Malagona e sua obra 

 

Gedeone Malagola nasceu em São Paulo no dia 7 de julho de 1924. Seu pai 

era pintor e foi com ele que estudou desenho. Formou-se em Arquitetura, mas, pelo 

que foi levantado até aqui não atuou na área. Na década de 1940 trabalhou para A 

Marmita, O Governador, Novo Mundo e Vida Juvenil. Com Auro Teixeira e Victor 

Chiodi, nos anos 1950, fundou a Editora Júpiter que lançou títulos como Jony Ciclone, 

Tambu, Milton Ribeiro, Sierra Lane, Steve Kirby, Capitão Astral e Capitão Júpiter 

(GOIDANICH; KLENERT, 2011, p. 184). Vale ressaltar a criação do personagem Milton 

Ribeiro: Embora Gedeone tivesse grande influência dos quadrinhos produzidos nos 

Estados Unidos, em 1953 foi o lançamento do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, 

que o inspirou a lançar As Aventuras de Milton Ribeiro. 

Observe o nome da editora fundada por Gedeone e o da editora capitaneada 

por José Salles. O desenhista Laudo Ferreira Junior no seu Blog Banda Mamão 

escreveu o seguinte: 

 

A Editora SM criada pelo escritor José Salles, vai passar a se chamar 

Júpiter II. O novo nome é antes de tudo uma homenagem que o Salles 

presta a nosso querido Gedeone (o quadrinista Gedeone Malagola), que 

dispensa maiores comentários. Nos anos 50 e 60 Gedeone tinha sua 

editora, a Júpiter, portanto, nada mais justo então que nessa nova fase da 

editora, renda-se essa homenagem ao querido mestre e amigo de Salles 

(GUIADOSQUADRINHOS, 2008). 

 

No início dos anos 1960 ilustrou para os quadrinhos a Vida do Padre Reuss, 

num trabalho para o Rio Grande do Sul, que na época investia neste tipo de obra 

(GOIDANISH; KLEINERT, 2011, p. 182). Foi neste período que foi fundada a CETPA – 

Cooperativa de Trabalhadores de Porto Alegre, criada pelo governador do Rio 

Grande do Sul Leonel Brizola. Com o Golpe Militar de 1964 a cooperativa foi 

desativada (GUEDES, 2005, p. 20-24). 
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Nesta mesma década desenhou personagens estrangeiros para que estes 

continuassem sendo publicados no Brasil mesmo tendo sido cancelados no seu país 

de origem. Entre estes estão Millie The Model, criação de Stan Lee, hoje reconhecido 

como o homem por trás das criações da Marvel Comics, que ficou conhecida no 

Brasil como Lili, e The Fly (O Homem Mosca), personagem de Joe Simon e Jack 

Kirby, conhecidos por, entre outros, terem criado o Capitão América. Também foi 

neste mesmo período (1964/65) que criou seus personagens mais conhecidos: 

Hydroman, Homem-Lua e Raio Negro. 

Antes disso, um fato que se tornou polêmico foi o de Gedeone Malagola e 

Waldir Ygaiara terem desenhado as HQs de Franjinha, Bidu e Cebolinha, criações de 

Maurício de Sousa, crédito nunca dado de fato. Isso sempre foi um dos grandes 

ressentimentos do desenhista (SALLES, 2008, p. 70-74). 

Um fato incomum foi o de Gedeone ter produzido HQs dos X-Men no Brasil. 

Foi no final dos anos 1960 que o editor Miguel Penteado, da GEP – Gráfica Editora 

Penteado, solicitou autorização à Marvel Comics com esse fim. Eram aventuras para 

complementar as edições brasileiras. Gedeone escreveu os roteiros e os desenhos 

ficaram por conta de Walter S. Gomes, desenhista que se tem pouquíssimas 

informações a respeito (SALLES, 2008, p. 70-74). 

Gedeone transitou por diversos gêneros, do humor ao terror, sendo 

considerado um dos mais prolíferos produtores de histórias em quadrinhos. 

Trabalhava desde a criação, roteiro, quadrinização e edição. Seus títulos A Múmia e 

O Lobisomem, na segunda metade dos anos 1960, foram grandes sucesso editoriais 

(SALLES, 2008, p. 70-74). 

Nos anos 1980, mais precisamente em 1985, lançou a revista As Aventuras 

de Beto Carrero, com roteiro seu e desenhos de Eugênio Colonnesse (1929-2008). 

Afastou-se definitivamente dos Quadrinhos nos anos 1990, por problemas de saúde. 

Mas, mesmo assim, continuou a permitir o uso de seus personagens, em casos 

esporádicos, e escreveu artigos sobre a Era de Ouro, para a revista Mundo dos 

Super-Heróis, publicada pela Editora Europa. Gedeone faleceu em 15 de setembro 

de 2008, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo (SALLES, 2008, p. 70-74). 
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A história da criação do personagem Raio Negro é bastante peculiar. 

Gedeone havia criado a pedido do editor Jayme Cortez (1926-1987) da GEP – Gráfica 

Editora Penteado, o Homem-Lua . Nas palavras do próprio Gedeone em entrevista 

dada ao fanzine Gigante Verde número 10, de 1989, editado por Emir Ribeiro: “Foi 

uma gozação geral. Diziam que o herói não tinha cara, que tinha um aquário na 

cabeça, onde o Homem-Lua iria parar na minguante ou num eclipse, e etc.” 

Pelo menos em uma fonte lemos que Gedeone havia desenhado uma HQ do 

Fantasma para a RGE – Rio-Gráfica Editora e tendo este material recusado não teve 

dúvidas de colocar um capacete redondo na cabeça do herói e também uma capa, 

nascendo assim o Homem-Lua (DE ROSA, 2016, p. 154). 

Foi então que Jayme Cortez entregou para Gedeone exemplares de revista 

do Flash e do Green Lantern (Lanterna Verde), ambas publicadas pela DC Comics, e 

pediu que ele se baseasse neles para criar um novo personagem. Foi assim que o 

desenhista fez às pressas a HQ de 9 páginas contando a origem do personagem, 

enquanto na mesma edição de estreia o Homem-Lua, que se tornou secundário, 

tinha uma HQ com mais de 20 páginas (RIBEIRO, 1989, p. 05-07). As informações são 

de que a revista foi um sucesso imediato, com vendas de até 40 mil exemplares 

(SALLES, 2008, p. 70-74).  

Gedeone afirma que produziu ao todo 24 aventuras do Raio Negro com um 

total de 186 páginas, sendo que duas delas foram publicadas nas revistas Capitão 

Marvel e Surfista Prateado, fato considerado incomum pela mistura de personagens 

de propriedade diferentes em uma mesma publicação (RIBEIRO, 1987, p. 03-05). 

Na GEP, a revista Raio Negro teve um total de 15 edições e dois 

almanaques, sendo um de republicações e outro de histórias inéditas. Sobre o 

período destes lançamentos há controvérsias. E este ponto é um dos mais 

importantes para entendimento de alguns fatos e citações apresentadas nas HQs do 

Raio Negro. 

Gedeone afirma que a criação ocorreu em 1964 e o lançamento foi realizado 

em 1965. O tempo de lançamento entre a edição número #1 e a edição número #2 
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que só ocorreu em 1967 pode ser um dos pontos para contestar a data da chegada 

às bancas da edição de estreia. O preço de capa da edição também pode ser 

observado para confirmar essa hipótese. O valor cobrado por uma revista do Raio 

Negro era de CR$ 300,00 que, comparado com outras publicações da GEP, é 

compatível com o final de 1966 e início de 1967 (DE ROSA, 2016). Nisto podemos 

concluir, embora ainda demande mais investigações, que as HQs podem ter ficado 

prontas em 1965, mas só foram lançadas em 1966 (GUIADOSQUADRINHOS, 2007). 

O editor e quadrinista José Salles publicou pela SM Editora 4 números de 

Raio Negro Super-Herói entre novembro de 2006 e agosto de 2007 e, continuando a 

numeração da capa, mais 14 números pela Júpiter II entre março de 2008 e 

fevereiro de 2015. O editor também publicou alguns especiais. Raio Negro também 

teve uma edição lançada pela Grafipar em 1981 e duas pela ICEA em 1991.  

Raio Negro tornou-se um dos mais conhecidos super-heróis brasileiros, 

sendo atualmente utilizado em encontro com outros personagens em homenagens 

feitas por diversos desenhistas de todo o Brasil. 

 

Guerra fria, viagens espaciais e discos voadores. 

 

Narrativas contendo alienígenas e viagens espaciais fazem parte da cultura 

pop, e podemos identifica-las em diversas mídias tais como o cinema, televisão, 

vídeo games, livros e mesmo em histórias em quadrinhos. Contudo, este tipo de 

narrativa faz parte de produções culturais pelo menos desde quando Julio Verne 

escreveu À Volta da Lua de 1869, que inclusive foi adaptado para o cinema no ano de 

1902 como Viagem à Lua  do cineasta Georges Méliès. 

Pensando o contexto da Guerra fria, período de produção do raio negro, que 

foi marcado por disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos e 

União Soviética. Disputas estas que serão configuradas nos campos econômico, 

ideológico, político, cultural e militar. Uma vez que mesmo havendo momentos de 
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tensão entre as potências, em nenhum momento o conflito direto chega a ocorrer. 

Hobsabwm indica que: 

 

A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não 

existia perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: apesar da 

retórica apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado 

americano, os governos das duas superpotências aceitam a distribuição 

global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial. (HOBSBAWM, 1995. p. 

224). 

 

 Já que o embate direto não poderia ocorrer, devido as suas 

consequências desastrosas, as potências tiveram que se esforçar para superar as 

outras em outros âmbitos que não o bélico. O que explica medidas como o Plano 

Marshall pelos Estados Unidos e a reestruturação pela URRS de todas as fábricas 

derrubadas durante a Segunda Guerra mundial. 

 E.P. Thompson, que foi um grande militante do desarmamento 

nuclear, vai argumentar que na época, tais sociedades estavam vinculadas a uma 

forma de extremismo, o que possibilitou, e mesmo fomentou, que parcela de verba 

estatal ter sido destinada à experimentos bélicos, ou bancando pesquisas de física 

atômica nas universidades. O que para o autor, elas podem ser vistas como 

complexos militares, já que toda a sociedade une esforços para este enfrentamento 

(THOMPSON, 1985, p. 45). 

 Esforços estes que resultaram em grande produção bélica nuclear 

pelas potências concorrentes, empreendimento que ficou conhecido como corrida 

armamentista. Aumento este que como argumenta Cristina Pecequilo: 

 

[...] o elemento nuclear não eliminou o conflito entre ambas, apenas o 

deslocou para um embate indireto, por meio de terceiros ou de conflitos 

paralelos. Na competição interestatal, o acúmulo de arsenais tornou-se 

mais um entre muitos terrenos de disputa, que já incluíam as dimensões 

política, econômica, diplomática e social. No caso específico das relações 

bipolares o que se observou foi uma corrida constante para obter mais e 
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melhores armas, em uma disputa tanto quantitativa quanto qualitativa 

pela superioridade ou, no mínimo, pela paridade. Sempre havia uma 

comparação entre os arsenais, seu alcance, sua quantidade, seu tipo, sua 

localização, com a introdução de todo um novo pensamento e uma 

linguagem estratégica como deterrence, capacidade de primeiro e/ou 

segundo ataque, retaliação massiva, destruição mútua assegurada, entre 

outros. (PECEQUILO: 2003. P. 162). 

 

 Além de mostrar superioridade bélica para a população, os militares 

precisavam, por meio de armamentos mais avançados e potentes, mostrar que 

estavam prontos para defender os seus territórios, e países coligados, de possíveis 

ameaças estrangeiras.  

 Uma forma de confronto no âmbito da indústria tecnológica, foi a 

denominada corrida espacial, que resultou no envio de satélites, como o Sputnik em 

1957, animais e seres humanos ao espaço. O que se pensarmos no âmbito das 

histórias em quadrinhos, elencando como exemplo, influenciado pela corrida 

espacial, em 1961 Stan Lee e Jack Kirby criam o Quarteto Fantástico, onde os 

personagens ganham poderes durante uma viagem espacial (KRAKHECKE, 2009, 

p.61). 

 Rodolpho Gauthier Cardoso dos Santos, vai pensar como as discos 

voadores foram inventados a partir das representações decorrentes da comunidade 

científica, jornalística e da sociedade brasileira nas décadas de 1940 e 1950. Para 

tanto o autor utiliza-se de relatos, jornais e documentos, segundo o mesmo “Eles 

eram capazes de provocar pânico, choro, risos e grandes discussões que 

consumiram muito, muito papel. Ao contrário do que acontece hoje, eram encarados 

frenquentemente como uma questão séria” (DOS SANTOS, 2009, p. 14). 

 E embora tal concepção tenha grande influência da cultura e de 

discussões a partir de relatos estadunidenses, nem sempre a ideia de alienígenas 

ou discos voadores eram aceitos pelos brasileiros de forma passiva ou como uma 

réplica de um modelo estadunidense (DOS SANTOS, 2009, p. 48-49). O que aponta 

para especificidades na ideia de discos voadores a partir de casos brasileiros, e que 
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tenha sido descreditado por parte da população, era debatido com frequência pela 

sociedade e imprensa brasileira. 

 Pensando o cenário político brasileiro, à época da produção do Raio 

Negro, em 1964 o Brasil havia passado por um golpe de estado, que resultou na 

tomada do poder, depondo o então presidente João Goulart e dando início a ditadura 

cívico militar brasileira que perdurará até o ano de 1985, onde inicia o processo de 

redemocratização no país. Golpe este que teve apoio do governo americano como 

uma estratégia de exercer influência na região, e não foi o único caso, tendo 

ocorrido no Chile, Argentina e Uruguai, por exemplo (RAPOPORT; LAUFER, 2000, p. 

71-72). Tal apoio aos governos militares da região, serviram como estratégia para 

repelir a aproximação destes países com a URSS. 

 

Representações em Raio Negro 

 

Para nossas observações, tentaremos compreender a produção de 

Gedeone por meio da noção de representação do historiador francês Roger Chartier 

(1990). Segundo Chartier (1990, p.17) “As representações do mundo social assim 

construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, 

são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada 

caso, o necessário relacionamento dos discursos proféticos com a posição de quem 

os utiliza”. Portanto, a narrativa escrita e imagética contida na produção de Raio 

Negro são construções de Gedeone, tais construções são resultado de suas 

apropriações de outros indícios, como por exemplo o fato do Tenente Roberto Sales 

ser piloto de avião tal como Hall Jordan em Lanterna Verde e a conjuntura cujo 

Gedeone está inserido, ou seja, o período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) e 

a Guerra Fria. 

Sobre a conjuntura histórica referente a Ditadura Militar no Brasil, nesse 

recorte que optamos para nossas análises, é possível verificar na primeira página 

uma clara referência de Gedeone sobre a situação política do país naquele 
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momento. Conforme imagem 1, o autor discorre que na capital do Brasil, está em 

curso uma reunião secreta. No próximo requadro é possível verificar que três 

homens fardados com indumentarias militares discutem sobre um possível projeto 

militar denominado de “a barreira do inferno” e a necessidade de escolher um 

indivíduo capacitado para o projeto. 

Além disso, ainda na primeira página, conforme 2 antes mesmo de 

anunciar o nome do Tenente Roberto Sales para o projeto “barreira do inferno” e 

também antes mesmo do acontecimento que o tornará o Raio Negro, Gedeone 

representa Roberto Sales não como tenente da Força Aérea Brasileira, mas como 

Raio Negro no espaço. Fato interessante a ser observado é que Raio Negro 

encontra-se à frente de uma nave espacial e um pouco acima outra embarcação 

espacial, que futuramente revelará ser o foguete que levará Roberto Sales ao 

espaço. Tal estratégia de Gedeone pode ser explicada nas palavras de Will Eisner 

(2010). Para Eisner (2010, p.64): 

A primeira página de uma história funciona como uma introdução. O que e 

quanto entra nela depende do número de páginas que vêm a seguir. Ela é um 

trampolim para a narrativa, e, para a maior parte das histórias, estabelece um 

quadro de referência. Se bem utilizada, prende a atenção do leitor e prepara a sua 

atitude para com os eventos que se seguem. Ela estabelece um ‘clima’. Ela se torna 

uma página de apresentação, mais do que uma simples primeira página, quando o 

artista a planeja como uma unidade decorativa 

Portanto, esse conjunto estabelecido nas primeiras páginas do Raio Negro 

representam o clímax determinado por Gedeone, ou seja, representam os pontos 

principais de sua narrativa. Dentre essas representações, a questão do poder 

executivo militar no Brasil e a própria corrida espacial que envolve a Guerra Fria são 

aspectos possíveis de observação em seu trabalho.  

Estabelecemos essa hipótese, as representações referentes ao contexto de 

sua produção, por meio do pressuposto de Peter Burke (2004, p.18) de que o 

emprego de análises de imagem pelos historiadores traz grandes incômodos. Essas 

representações não estabelecem um retrato da verdade, uma imposição ao qual 
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Gedeone estava obrigado a produzir devido o regime político no Brasil. 

Possivelmente havia liberdade para a produção de sua personagem e os elementos 

que compõem sua construção. Mas como representações são construções que 

partem das experiências daquele que as constroem, há a possibilidade do próprio 

Gedeone não saber estar representando algo que não era sua intenção. Da mesma 

forma que não podemos atribuir um olhar inocente de sua parte (BURKE, 2004, 

p.24), pelo fato de serem produzidas durante o período militar no Brasil o que não 

corresponde diretamente que tais representações sejam questões totalmente 

orquestradas voltadas para o objetivo de representar um ponto de vista positivo dos 

militares no poder para os leitores do Raio Negro. 

O que podemos observar com muita clareza são os indícios de 

representações do regime militar, possíveis de serem comprovados por meio da 

representação da cultura material (BURKE, 2004, p.99). Ao representar o avião da 

Força Aérea Brasileira, os três homens fardados em Brasília são indícios dessas 

representações do período militar brasileiro. Referente a corrida espacial, Gedeone 

não deixa de representar a viagem espacial de Roberto Sales ao espaço e a 

representação de naves permeando o planeta Terra. 
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Imagem 1: O  vôo sobre Brasília. MALAGOLA (2010, p.19) 
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Raio Negro no espaço. MALAGOLA (2010, p.18) 
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À Guisa de Considerações Finais 

 

 Conforme nossas análises preliminares, observamos de início a 

trajetória e a carreira de Gedeone Malagola. Além dos primeiros passos como 

produtor/escritor e desenhista de revistas em quadrinhos brasileiros, verificamos 

que muitas brechas se encontram abertas para análises futuras. Devido à pouca 

produção acadêmica referente aos trabalhos de Gedeone, ou mesmo de sua pessoa, 

nossas análises pautaram-se em entrevistas e reportagens sobre sua trajetória. 

Visto que elas correspondem a um longo período, ainda é possível verificar 

contradições que nos levam a novos questionamentos. 

 Por outro lado, o que tange as representações em seus trabalhos, 

podemos verificar forte influência de seu contexto histórico. Além das referências 

imagéticas sobre o regime militar brasileiro, é possível verificar também forte 

influência da corrida espacial durante a Guerra Fria. 

 Ao que tudo indica, o próprio Raio Negro é resultado das apropriações 

de Gedeone das leituras do Lanterna Verde. Além de piloto de aviões da FAB, 

situação ao qual também se encontra Hall Jordan na origem do Lanterna Verde, o 

tenente Roberto Sales possui um adorno em seu dedo que o possibilita poderes 

especiais, muito parecido com sua apropriação da personagem da DC Comics. 

 Por fim, os resultados iniciais de nossos estudos nos levam a vários 

questionamentos sobre Gedeone e a própria produção de Histórias em Quadrinhos 

no Brasil durante a Ditadura Militar. Apesar da grande quantidade de documentos 

que compõem o acervo pessoal de Eloyr Pacheco, ainda há muitos documentos a 

serem cruzados e novas perspectivas a serem exploradas. 

 

Referências 

 

BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem – Bauru:EDUSC, 2004. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre práticas e representações. Rio de 

Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1990. 

DE ROSA, Franco. O segredo dos super heróis. São Paulo: Editora Pé da Letra, 2016. 

DOS SANTOS, R.G.C. A invenção dos discos voadores. Guerra Fria, imprensa e 

ciência no Brasil (1947-1958). Dissertação (Mestrado em História – UNICAMP, 

Campinas, 2009. 

EISNER, Will; Quadrinhos Arte Sequencial: princípios básicos e práticos do lendário 

cartunista. 4.ed. São Paulo, SP; Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

GUIADOSQUADRINHOS, 2008. Disponível em: 

<http://guiadosquadrinhos.com/editora/jupiter-ii/431>. Acesso em: 28 de mar. 2017. 

GUIADOSQUADRINHOS, 2007. Disponível em: 

<http://guiadosquadrinhos.com/artista/gedeone-malagola/1620>. Acesso em: 28 de 

mar. 2017. 

GOIDANICH, Hiron Cardoso; KLEINERT, André. Enciclopédia dos quadrinhos. Porto 

Alegre: L&PM, 2011. 

GUEDES, Roberto. A Saga dos Super heróis brasileiros. São Paulo: Opera Graphica 

Editora, 2005. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

KRAKHECKE, Carlos André. Representações da Guerra Fria nas Histórias em 

Quadrinhos Batman – O Cavaleiro das Trevas e Watchmen (1779-1987). Dissertação 

(Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2009. 

PECEQUILO, Cristina Soreanu. A política externa dos Estados Unidos: continuidade 

ou mudança?. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

RAPOPORT, Mario; LAUFER, Rubén. Os Estados Unidos diante do Brasil e da 

Argentina: os golpes militares da década de 1960. Rev. bras. polít. int., Brasília ,  v. 

43, n. 1, p. 69-98,  June  2000 . 

RIBEIRO, Emir. FANZINE GIGANTE VERDE. João Pessoa: Publicação Independente, 

v.1, n.9, p. 03-05, Jan/Fev/Mar 1987. 

______________. FANZINE GIGANTE VERDE. João Pessoa: Publicação 

Independente, v.1, n.10, p. 05-07, Jan/Fev/Mar 1989. 

REVISTA MUNDO DOS SUPER HEROIS. São Paulo: Editora Europa, v.1, n.5, p. 72-75, 

jun/jul 2007. 

SALLES, José. Revista Mundo dos Super Heróis. São Paulo, Editora Europa, v.1, 

n.13, p. 70-74, jan/fev 2008. 

THOMPSON; Edward Palmer (org.). Star Wars: science-fiction or serious 

probability?. New York: Pantheon Books, 1985. 

 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

A cobertura ao vivo da Mídia NINJA nas manifestações contra o 

impeachment de Dilma Rousseff no Brasil 
 

Gabriel Pansardi RUIZ* 

 

Resumo: Este artigo tem como objeto de análise as transmissões ao vivo da 

Mídia NINJA, das manifestações em três capitais brasileiras (São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte), nos dias seguintes à consumação do impeachment de 

Dilma Rousseff no Senado. O objetivo é investigar características sobre esta 

linguagem dinâmica da Mídia NINJA, que acabou sendo incorporada tanto pela 

imprensa corporativa, como pelos movimentos sociais. A prática de comunicação ao 

vivo, em rede e realizada por usuários produz, diariamente, uma espécie de 

iconografia fílmica das manifestações, um cinema em tempo real, um acervo virtual 

que expõe diferentes realidades e cenas do contexto político do Brasil 

contemporâneo. A metodologia irá avaliar os dados e métricas dos vídeos 

disponíveis na página do Facebook da Mídia NINJA (onde são executadas 100% 

destas emissões), considerando-se as participações virtuais dos telespectadores e 

dos cinegrafistas, em busca de capturar e registrar imageticamente um momento 

significante da história recente do Brasil. O resultado aponta para um fenômeno de 

interação social e político nas redes e nas ruas e, também, de midiativismo. 

 

Palavras-chaves: Mídia NINJA, política, imagem. 

 

Introdução 

  

No Brasil, o surgimento de novas mídias e veículos midialivristas, através 

das redes sociais, da internet e de dispositivos móveis, teve papel fundamental para 
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o aquecimento da discussão sobre cultura digital, representação midiática, política, 

novas tecnologias e comunicação.  

 No cerne deste debate, durante os protestos de junho e julho de 2013 

contra o aumento das tarifas de transporte público e também as reivindicações 

sobre a Copa do Mundo de 2014, despontam como potências de informação em 

tempo real alguns veículos e  coletivos de mídia. Foram veículos que narraram e 

“disputaram o sentido das manifestações de forma ativa e inédita no país” (BENTES, 

2015, pág.19). E fizeram com que as coberturas fossem realizadas “de forma 

protagonista em relação aos meios de comunicação de massa, que demoraram para 

compreender o fenômeno das manifestações e seu impacto sobre o processo de 

construção da notícia” (SILVA, 2015, pág.33). Entre essas novas mídias, algumas 

emergiram: 12pm, Carranca, Rio na Rua, Voz e a Mídia NINJA (Narrativas 

Independentes Jornalismo e Ação); rede midialivrista fundada pelo coletivo Fora do 

Eixo1, que se destacou por suas coberturas dinâmicas através das redes sociais e 

pelas transmissões audiovisuais ao vivo. 

 

Mídia NINJA: estética e características 

 

A Mídia NINJA combinou, originalmente, elementos que potencializaram a 

viralização de suas mensagens e criou uma estética que se conectou com o espaço-

tempo de sua geração. Naquele momento, quando a Mídia NINJA estourou, as 

pessoas nas ruas não se identificavam com o padrão e com o noticiário da imprensa 

corporativa, passando a procurar por outras fontes nas redes sociais e na internet 

que as representassem, que não apenas as chamasse de “vândalos”. Nessa busca, 

as publicações em tempo real e a coragem dos ninjas – cinegrafistas, fotógrafos, 

ativistas e produtores do Fora do Eixo, designados para cobrir as manifestações –, 

                                                           
1
 O Fora do Eixo surge em 2005 conectando produtores de festivais e coletivos culturais de cidades como Londrina (PR), Rio 
Branco (AC), Uberlândia (MG) e Cuiabá (MT). Durante vários anos atuou de forma plena em festivais independentes, ajudando a 
desenvolver a cadeia produtiva do mercado médio da musica nacional, criando projetos de artes integradas, turnês, shows e 
redes de alcance internacional, como o Festival Grito Rock e o ELLA. No início de 2013, o Fora do Eixo funda a Mídia NINJA com 
o objetivo de mesclar o ofício da comunicação e do jornalismo à prática ativista, buscando realizar coberturas sobre 
movimentos sociais, manifestações e temas ligados à defesa dos direitos humanos. 
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ganharam a empatia do público e preencheram um vácuo de informações sobre os 

conflitos cada vez maiores.  

 Hoje, com a ampliação da rede da Mídia NINJA e com núcleos que se 

desenvolveram em outros países e em cidades do interior do Brasil, os ninjas são, 

muitas vezes, ativistas, manifestantes, videomakers, blogueiros, midialivristas, 

jornalistas, atores outros. São pessoas de referência conectadas ao núcleo editorial 

ninja, que operam pela internet diretamente de suas localidades e amplificam os 

temas para além de seus municípios, através das timelines e do site da Mídia 

NINJA. É um método que se aproxima do que Castells denomina de 

“autocomunicação de massa, baseada em redes horizontais de comunicação 

multidirecional, interativa, na internet” (2013, pág.162). Ou ainda uma percepção a 

qual “podemos trocar a estratégia de dar voz aos que não têm voz pela estratégia de 

deixar as pessoas falar por si mesmas” (DOWNING, 2011, pág.275). Essa prática 

ninja produziu uma espécie de fusão entre as coberturas, emissões audiovisuais ao 

vivo e as redes sociais online, constituindo uma afetiva rede intermídia (ALZAMORA, 

2012). 

 

As transmissões audiovisuais online 

 

Por serem elaboradas a partir de câmeras de celular, mesmo com 

aparelhos de última geração, estamos diante de produções cruas, “amadoras”, sem 

edição ou tratamento, ruidosas, com planos extensos e imagens distorcidas, 

trêmulas, não raras vezes com narrações “tensas” e respirações ofegantes, dada a 

condição de risco que os midialivristas vivenciam em situações como a repressão, a 

censura, a perda de equipamentos e a violência militar da polícia. Como sugere 

Alzamora (2011, pág.96), são "imagens que testemunham, mais que reportam, 

imagens que exalam emoção, mais que informam, imagens que vinculam, mais que 

argumentam”. E que muitas vezes remetem a técnicas de cinegrafistas pioneiros: o 

movimento da imagem atrás da ação, o plano sequência, o plano aberto e único, ou 
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a panorâmica em 180, ou 360 graus. Por outro lado, são coberturas fiéis à realidade, 

súbitos flagrantes, por vezes “furos” diante de cenas capturadas no calor dos 

acontecimentos e transmitidas sem interrupções ou cortes. 

Hoje, após quase quatro anos desde a ascensão das emissões audiovisuais 

da Mídia NINJA e sua prática recorrente, podemos dizer que estas se tornaram uma 

marca registrada e se consolidaram. Nesse período foram centenas de emissões ao 

vivo, das mais diversas naturezas, de insurgências a debates abertos e fechados, 

ocupações, marchas, assembleias, congressos e eventos outros. Fica evidente que 

são produções voltadas tanto ao interesse público, bem como se tornaram um 

formato utilizado por outras mídias, alternativas e tradicionais, e também pela 

comunicação dos movimentos sociais. Assim, é possível identificar várias 

características em comum destas emissões audiovisuais, das quais elencamos: a 

obtenção de informações primárias e precisas sobre a localização dos protestos e 

seu status atual, auxiliando manifestantes dispersos e o público em geral; a disputa 

narrativa em contraponto à mídia corporativa, a partir da polifonia de informação; a 

provocação da credibilidade e a pauta da imprensa, ao filmar e obter imagens 

exclusivas do enfrentamento dos manifestantes com a polícia; as participações 

virtuais que se relacionam ativamente pelas redes, debatendo, criticando, 

compartilhando, solidarizando-se, observando e intervindo intensamente, criando 

uma espécie de “circuito rede-rua”; o desenvolvimento de dinâmicas de segurança 

para os manifestantes, a câmera ligada e vigilante, muitas vezes como inibidora de 

violência; a exposição de um regime de exceção desvendando policiais infiltrados; e 

os registros de excessos e violações aos direitos humanos de ações da Polícia 

Militar (PM), em convergência com o trabalho de advogados.  

Podemos observar também, que a Mídia NINJA desempenha um papel de 

furar o bloqueio midiático corporativo em alguns casos, o que a conceitua como uma 

“pós-mídia”. Ideia que Javier Toret, psicólogo e pesquisador de tecnopolítica, um dos 

primeiros membros da rede responsável por criar o movimento espanhol 

Democracia Real Ya, explica desta maneira, referindo-se ao movimento global 15M: 
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(…) é pós-mídia porque há uma reapropriação tecnopolítica dessas 

ferramentas, tecnologias e veículos de participação hoje existentes. É 

onde as pessoas estão. Há um monte de pessoas nesses veículos. 

(…) Isso fez com que cada um fosse sua própria mídia. Também fez 

com que as pessoas fossem seus próprios distribuidores de mídias. 

Por isso é um movimento pós-mídia. Tem a capacidade de superar a 

mídia e criar um evento, e comunicar esse evento. (CASTELLS, 

2013, pág. 98 e 99). 

 

Mesmo distante de oferecer riscos ao modelo de negócio das televisões 

comerciais a curto e médio prazos, as transmissões audiovisuais geridas por estas 

novas mídias mostraram-se como um meio de comunicação que pode “produzir 

mensagens críticas e rotas de interpretação alternativas àquelas convencionais, 

servir como fonte para jornalistas e, ainda, agendar temas nas grandes 

organizações midiáticas” (MAIA, 2011, pág.76). As emissões ao vivo funcionam 

também capturando os desejos sociais e as formas de manifestação do povo, em 

determinado contexto histórico e/ou político, como sintetiza Fábio Malini e Henrique 

Antoun: 

 

As timelines e comunicações em streamings, sendo por sua vez uma 

corrente contínua de dados e informação consumidos e transmitidos 

instantânea e ininterruptamente, geram um conteúdo que termina por 

traduzir verdadeiras 'quantidades sociais', exprimindo uma amostra das 

crenças e dos desejos da sociedade em torno de algum tema, alguma 

hashtag ou alguma postagem (MALINI; ANTOUN, 2013, pág.214). 

 

As emissões audiovisuais após o impeachment de Dilma 

Rousseff 

 

As transmissões da Mídia NINJA também retrataram as insurgências após 

a consolidação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, decidido pelo 

Senado em 31 de agosto de 2016. O veículo acompanhou as manifestações em 

várias regiões brasileiras em um momento de intensa polarização. Como proposta, 
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contudo, deste artigo e a fim de retratar um marcante período recente da história da 

política nacional, discorremos sobre as emissões audiovisuais efetuadas a partir 

dos protestos ocorridos em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, entre 01 e 07 

de setembro de 2016, semana seguinte ao impeachment.  

 

São Paulo: protestos orgânicos e conflitos policiais violentos 

 

A capital paulista, por exemplo, persistia com uma onda de levantes contra 

o impeachment que já durava dias. Em primeiro de setembro, o ato – o quarto da 

semana – foi marcado para as 18h e divulgado apenas pela internet, convocado sem 

nenhum tipo de mobilização partidária, sindical ou movimento organizado.  

Do vão do Museu de Arte de São Paulo (MASP) em direção à Praça do 

Ciclista (localizada no cruzamento das avenidas Paulista e Consolação) os 

manifestantes bradavam: “Chega de chacina, eu quero o fim da PM assassina!”. Era 

o início da primeira transmissão ninja, às 19h392. O grito remetia aos atos 

anteriores, duramente reprimidos pela PM, chegando a cegar uma jovem 

manifestante, repetindo memórias de 20133. Em outra cena, um cartaz redigido com 

as mãos: “Fora Temer” e um coro engrossa: “Olê, Olê, Olê, Olê... fo-ra, Te-mer!”. 

Este é seguido por outro pedido: “Diretas Já, Diretas Já!”. Nos comentários do vídeo, 

grande parte das pessoas repetem as mesmas palavras de ordem das ruas, como 

“Diretas Já”, “Fora Temer” e “Fora Golpistas”, “Fora PM”, muitas vezes em forma de 

hashtags. São 1.806 comentários em apenas 2 minutos e 50 segundos de 

transmissão, somando 42.662 visualizações e 1.917 compartilhamentos, que rende 

um alcance de 234.822 pessoas no Facebook. 

                                                           
2
 Disponível em:  https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/711842152307266/. Acessado em: 21/03/2017. 

3
 A jovem manifestante de 19 anos, Deborah Gonçalves Fabri, foi gravemente ferida pela Policia Militar paulista durante ato 
contra o governo de Michel Temer que reuniu 20 mil pessoas no dia 31 de agosto de 2016. Deborah perdeu a visão do olho 
esquerdo. Em junho de 2013, há outros casos, inclusive, de fotógrafos e jornalistas que ficaram parcialmente cegos relatados 
durante ação da PM. 
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Na segunda entrada ao vivo4 às 20h17, na Paulista, o cinegrafista aponta a 

câmera para os homens fardados prostrados em fileira, de modo a impedir a 

passagem dos manifestantes. Do lado oposto, uma assembleia está em curso. São 

milhares de pessoas sentadas no meio da avenida, decidindo por três propostas: 

encerrar o ato; protestar em frente ao prédio da editora Abril; ou rumar para a sede 

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A última opção vence por 

unanimidade e o repórter conclui. 

Meia hora depois, o repórter está ao vivo5 de novo e, em tom de denúncia, 

comenta a obstrução da passagem da manifestação pela polícia, o que gera uma 

pequena dispersão e confunde. “As pessoas estão andando em zigue-zague, vão e 

voltam, já faz 30, 40 minutos que estamos parados na frente da Praça do Ciclista, 

muita gente começou a ir embora, com medo de uma repressão iminente, que pode 

acontecer a qualquer momento. A PM colocou de forma bem objetiva que se a 

manifestação parasse aqui na Paulista, não teria repressão; e se tentasse andar, ela 

seria punida. Os manifestantes tentaram passar para ir em direção à sede do PMDB, 

descendo a Brigadeiro e não conseguiram, sem nenhuma forma de diálogo”.  

Em seguida, porém, o ninja captura o momento em que a polícia libera a 

passeata, que avança agora sentido Consolação, ele acompanha: “Não acabou, tem 

que acabar, eu quero o fim da polícia militar!”. O vídeo dura exatos cinco minutos e 

sete segundos, rendendo 56.911 reproduções, 1.939 comentários e alcance de 

210.450 timelines. 

 

 

Registro de comentário feito em um dos vídeos ao vivo dos ninjas em São Paulo (Fonte: Reprodução Mídia 

NINJA). 

 

                                                           
4
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/711878322303649/. Acessado em: 21/03/2017. 

5
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/711912552300226/. Acessado em: 21/03/2017. 
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O início dos flagrantes da violência da polícia começa no quinto streaming6, 

às 21h47, que contabiliza 13 minutos de duração. Junto com a população, o ninja 

está nas imediações do Vale do Anhangabaú. Nos prédios e nas casas as pessoas 

acenam apoio, do alto das janelas. O protesto responde, tudo isso vai para o ar: 

“Vem, vem, vem pra rua vem, contra os golpistas!”. Chegamos na avenida 9 de 

Julho, os insurgentes interditam o trânsito. Vê-se pela câmera uma chama acesa 

distante. Há fogo: uma barricada está montada. A lente se aproxima, várias viaturas 

também. E quando menos se espera, a polícia ataca. Inúmeras explosões, tiros, 

corre-corre. O cinegrafista, esgueirando-se atrás de um arbusto, narra: “Começou! 

Não são poucas bombas, são muitas. É um massacre, estão vindo de todos os 

lados”. Ele se esconde, encontra um espaço mais “seguro” ao lado de um muro e 

continua: “Bombas são lançadas... vou tentar chegar mais perto, há muitos 

manifestantes encurralados”. Nitidamente cansado e debilitado, o manifestante-

repórter compartilha suas condições físicas: “Tô indo em direção à PM! Vou tentar 

subir essas escadas aqui, estão atirando nos manifestantes que tentaram fugir... é 

uma escada muito íngreme, tô tentando chegar lá... é um lance de escada 

exaustante, ainda mais pra mim que estou com problemas físicos no momento”.  

A câmera oscila e ofega, ele finaliza: “o ambiente está todo impregnado de 

gás lacrimogêneo, é melhor eu desacelerar aqui, pra não me ferrar”. O vídeo foi 

assistido por um total de 94.074 pessoas, com 3.826 comentários, 3.416 

compartilhamentos, alcance de 438.651 timelines e engajamento de 29.785. 

 

 

Comentários extraídos de uma das transmissões de São Paulo (Fonte: Reprodução Mídia NINJA). 

                                                           
6 Streaming é um termo é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Por meio desta 
tecnologia é possível assistir filmes, ver vídeos ou ouvir musicas, sem a necessidade de fazer um download. Vídeo disponível 
em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/711957125629102/. Acessado em: 21/03/2017. 
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Assim como em outras emissões deste tipo, onde há conflitos e ação 

militar, os comentários se intensificam e se assemelham, demonstrando o 

acirramento ideológico polarizado, ou o que podemos chamar também de luta de 

classes (CASTELLS, 2013). O chat “vira um lugar de atualização, confratação, 

disputa, colaboração, uma real ruidocracia intensa e instigante” (BENTES, 2015, 

pág.15).  

 

Comentário disparado durante transmissão ninja em São Paulo (Fonte: Reprodução Mídia NINJA). 

 

Às 22h03, a manifestação já dura quatro horas, o ninja aperta o play 

novamente e faz um registro7, explicando que só não foi detido, “ou algo pior”, 

porque comunicou aos PMs que estava ao vivo. “Então, enquanto eu seguir pelas 

ruas, vou manter a transmissão”, ele comenta e mais adiante volta a enfatizar, no 

minuto 3'26”: “lembrando que a minha segurança no centro da cidade é o fato de 

estar registrando, de ter vocês nos acompanhando; já em diversas situações eu tive 

que falar que estava transmitindo pra não ser detido”. Na região em que ele está os 

conflitos cessam, mas não muito distante dali, a PM continua bombardeando. 

Vinte minutos depois, às 22h28, outro repórter ninja conecta-se da praça 

Roosevelt8. Já nos primeiros segundos, há sons de helicóptero, cachorros latindo 

sem parar e policiais na tela. O ninja retrata o tom cada vez mais violento da PM, que 

atirou também em bares. “Não tem absolutamente ninguém na praça, isso é 

terrorismo de estado, não dá pra entender, não faz sentido... muitas bombas que 

custam muitos reais foram jogadas a troco de nada”. Ele persegue os policiais que 

cruzam toda a extensão do espaço lentamente. Em nenhum momento é possível 

visualizar manifestantes. Chegam PMs de moto, novos disparos acontecem. Antes 

de fechar, o ninja aproveita a audiência para convocar e divulgar a próxima 

                                                           
7
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/711957125629102/. Acessado em 21/03/2017. 

8
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/711992182292263/. Acessado em: 21/03/2017. 
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mobilização: o “Grande ato Fora Temer”, que ocorreria naquele próximo 4 de 

setembro.  

 

Auxílios em geral e suporte aos manifestantes e ninjas são comuns durante conflitos pelos comentários (Fonte: 

Reprodução Mídia NINJA). 

 

É válido, por fim, mencionar que no início da madrugada, a página de 

Facebook da Mídia NINJA recebeu um vídeo9 que repercute bastante, atestando que 

a PM continuava agindo de forma violenta. É um flagrante cuja chamada diz: 

“Midialivrista é preso na Av. Consolação”, publicado às 00h06. O material tem a 

mesma estética das transmissões ninjas, filmado com celular e revela ação da 

polícia que atropela um midialivrista com moto, quebra seu celular e o violenta. No 

dia anterior, dois fotógrafos foram detidos nos protestos. Um deles registrou 

agressão e teve seu equipamento destruído pela PM10. Essa postagem, mesmo 

publicada em um horário de pouco trânsito nas redes, fomenta 5.609 comentários, 

alcançando 934.071 perfis e sendo visto por 315.121 pessoas.  

 

Rio de Janeiro e o #OcupaMinC 

 

Se por um lado a perseguição da polícia junto aos manifestantes foi uma 

característica do ato em São Paulo, na capital carioca e em Belo Horizonte os 

protestos não foram violentos. E por isso, o número de transmissões é menor e 

menos intenso. 

 No Rio, uma manifestação contra o impeachment foi marcada para 

11h do dia 4 de setembro, organizada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem 

Medo, em Copacabana. Se na capital paulista a manifestação praticamente não 

                                                           
9
 Material disponível em:  https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/712072315617583/. Acessado em: 22/03/2017. 

10
 Informações do portal G1 disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/fotografos-detidos-em-protesto-

contra-temer-sao-liberados.html. Acessado em: 25/03/2017. 
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carregava siglas e bandeiras, no Rio elas flamejavam ao longo de toda a sua 

extensão: partidos, correntes, centrais sindicais, sindicatos, frentes de esquerda, 

movimentos sociais do campo e da cidade. Outro aspecto carioca foi o encerramento 

do protesto. Após marchar, o povo se dirigiu para o antigo Canecão que, naquele 

momento, estava totalmente tomado pelo #OcupaMinC11.  

 

Durante transmissão, as pessoas comentam os temas junto com o cinegrafista e cenas do protesto no Rio de 

Janeiro (Fonte: Reprodução Mídia NINJA). 

 

 Às 13h05, a Mídia NINJA começa a transmitir12. A chamada anuncia: “Ato 

Fora Temer em Copacabana chega ao #OcupaMinC”. Enquanto a câmera “passeia” 

pelo povo, o ninja apresenta informações sobre a manifestação e registra o número 

de presentes (5 mil). Em outra cena, o cinegrafista encontra o escritor, ator e 

humorista do programa Porta dos Fundos, Gregório Duvivier. Ele opina para a 

câmera: “A pauta pra mim hoje é a eleição direta, só o voto direto pode tirar o Brasil 

dessa crise institucional. Mais que uma crise econômica, é uma crise de 

representação; então acho que só o voto direto, o voto popular que pode resgatar a 

legitimidade dessa democracia. Vem pra rua, ainda dá tempo, sai daí, a gente tá 

andando em direção ao Botafogo, vem, corre que tá lindo aqui. E hoje vamo pro 

#OcupaMinC, hoje é o último dia, eu vou estar lá, vamo todo mundo!”. 

                                                           
11
 O #OcupaMinC foi uma ocupação mobilizada em oposição a extinção do Ministério da Cultura, uma das primeiras medidas de 

Michel Temer quando assumiu a presidência, e contra a sua posse. O movimento fixou-se inicialmente no edifício Capanema 
durante 73 dias. De lá migrou para o Canecão, totalizando, em ambos os prédios, 111 dias. Aquele 4 de setembro marcava 
também justamente o encerramento do #OcupaMinC, tido como um movimento vitorioso pelos ocupantes, reunindo centenas 
de atividades efetivadas, entre debates, shows, oficinas, cursos, eventos outros, com a participação e apoio de inúmeros 
artistas, musicos (como Chico Buarque, por exemplo), atores e atrizes globais, jornalistas, produtores, etc. Foi um dos 
primeiros focos de resistência da classe artística quando Temer tomou posse. 
12
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/714016232089858/. Acessado em: 21/03/2017. 
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Perto dos 10 minutos, o repórter ninja remete a uma polêmica declaração 

de Temer à época, na qual o PMDBista afirmou que os levantes daquela semana 

anterior eram “pequenos grupos” e “protestos mínimos” de 40, 50 pessoas que 

quebravam carros. “Podem ver com seus próprios olhos, a rua está lotada, são 

pessoas extremamente pacíficas, é uma manifestação extremamente democrática”.  

 

 

Interação sobre declaração de Temer em que os protestos contra ele eram de gente “quebrando carros” (Fonte: 

Reprodução: Mídia NINJA). 

 

O que se vê a seguir, entre os minutos 12 e 19 é a entrada no túnel da 

avenida Princesa Isabel. São quatro gritos de guerra ao longo do trajeto até a saída: 

“Eu já falei, vou repetir, é o povo que tem que decidir!”, “Golpistas, fascistas, não 

passarão!”, “Diretas Já! Diretas Já! Diretas Já!” e “Fora Temer”. Aos 22 minutos e 27 

segundos, o ativista Vitor Guimarães da Frente Povo Sem Medo concede uma 

entrevista ao vivo: “Esse ato de hoje é diferente, não teve carro de som, teve menos 

falatório. Hoje é um exemplo de como uma ideia das organizações perde o controle. 

Hoje aqui tem gente demais, gente que veio na internet, gente que viu passando e 

veio. Acho que o sucesso dessa luta vai ser exatamente isso, a gente começa tendo 

uma ideia e a gente perde o controle. Perde o controle porque a democracia é todo 

mundo decidindo, o povo decidindo, quando, como quer ir pra rua”. 

Já passamos de 26 minutos no ar, o povo chega em frente à ocupação do 

antigo Canecão. A câmera mostra a fachada do prédio, que sustenta uma enorme 

bandeira com uma foto de Michel Temer escrito “Fora Temer” com letras grandes e, 

mais abaixo, menor, Ocupa MinC. Adentramos com o repórter no interior do prédio, 

e após uma breve circulada pelo espaço, a transmissão é finalizada, com 

ininterruptos 28 minutos e 05 segundos que originam 6.626 comentários, 80.790 

reproduções totais e alcance de 401.306, sendo o segundo maior alcance entre os 

vídeos ao vivo do período analisado. 
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Belo Horizonte e o Grito dos Excluídos 

 

Na capital mineira, a principal mobilização contra a decisão do 

impeachment foi organizada no dia 07 de setembro e juntou-se ao Grito dos 

Excluídos13, um conjunto de manifestações que sempre tem uma temática para 

levar às ruas. Em 2016, o Grito dos Excluídos trouxe a mensagem: “Este sistema é 

insuportável: exclui, degrada, mata!”, mas a campanha “Fora Temer” tomou conta do 

protesto, que foi marcado para às 09h, na praça Raul Soares, zona central de BH. 

Vários movimentos sociais, partidos, sindicalistas e sindicatos aderiram, bem como 

as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.  

 

Protesto em BH teve intervenção criticando a “velha mídia” (Fonte: Reprodução Mídia NINJA). 

 

 O primeiro vídeo ninja
14
, dessa vez, transmitido por uma repórter, 

entrou no ar às 11h, no momento em que tinha início uma intervenção/performance 

sobre a hegemonia midiática e a imprensa. Pessoas vestindo cabeças 

confeccionadas com caixas de papelão brancas, cada uma simbolizando uma 
                                                           
13
 Realizado pela primeira vez em 1995, o Grito dos Excluídos é uma manifestação organizada por pessoas, grupos, entidades, 

igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas populares. Tem como objetivo chamar a atenção para as 
condições sociais no Brasil. 
14
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/716194561872025/. Acessado em: 21/03/2017. 
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emissora diferente, como Veja, Folha de São Paulo, Globo e Band. Esses performers 

ilustravam uma espécie de bonecos manipuláveis pelas corporações midiáticas. A 

ação foi toda filmada e organizada pelo núcleo local do Movimento Nacional pela 

Democratização da Comunicação (MNDC). Em 2 minutos e 44 segundos de 

streaming, foi comentada 242 vezes, com críticas à hegemonia da imprensa 

brasileira e chamando a rede Globo de “golpista”. Contabilizou-se ainda 10.600 

visualizações que alcançaram 52.797 perfis do Facebook.  

 

 

Comentários em vídeo da transmissão na capital mineira sugerem decisão por plebiscito (Fonte: 

Reprodução Mídia NINJA). 

 

Dezesseis minutos depois, a cinegrafista volta ao vivo15, são mais três 

minutos e 17 segundos online. Ela registra o número estimado de pessoas (10 mil) e 

segue a aglomeração em direção a Praça Sete, ao som de “Fora Temer”.  

 

 

Também teve menção à declaração de Temer sobre os atos após o impeachment, em Belo Horizonte 

(Fonte: Reprodução Mídia NINJA). 

 

Ao meio dia, outros 3 minutos e 46 segundos online de passeatas16: é 

possível ver a via pública completamente ocupada pelo povo. Em direção ao ponto 

final, na Praça da Estação, as pessoas cantam e batem palmas: “Poder para o povo, 

poder para o povo!”. Unindo os dados das duas últimas transmissões, temos um 

                                                           
15
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/716212345203580/. Acessado em: 21/03/2017. 

16
 Vídeo disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA/videos/716246135200201/. Acessado em: 21/03/2017. 
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total de 11.833 visualizações e 437 comentários que chegam a 76.252 timelines no 

Facebook. 

 

Considerações finais 

 

Estas imagens transmitidas, em geral, mesmo sem revelar ou explicitar 

tantos detalhes das situações vivenciadas, mostraram-se centrais para a 

publicização de uma maior diversidade de pontos de vista e para uma 

complexificação da cobertura dos eventos pelo jornalismo profissional. 

Paralelamente, reforçam o importante relato e registro elaborado por “um tipo de 

sujeito que produz, continuamente, narrativas sobre acontecimentos sociais que 

destoam das visões editadas pelos jornais, canais de TV e emissoras de rádio de 

grandes conglomerados de comunicação” (MALINI; ANTOUN, 2011, pág.23). 

As emissões audiovisuais em tempo real da Mídia NINJA apresentam-se, 

por sua vez, como um mosaico de parcialidades, ou, como uma espécie de 

iconografia audiovisual em tempo real das manifestações. São imagens que 

conectam os brasileiros com seu passado de lutas e estados de violência, que 

remetem a duras conquistas sociais de outros tempos e a ditadura militar, que 

inserem o país no imaginário político de levantes globais da década e que, por fim, 

produzem “simultaneamente uma atualização do Brasil consigo mesmo, ao fazer 

explodir as imagens de um presente brutal” (BENTES, 2015, pág.19). São materiais 

carregados de impressões de ninjas que são ao mesmo tempo ativistas e rebeldes, 

que compartilham da violência campal nos embates com a força de segurança do 

estado e também recebem o ódio e ofensas virtuais nas redes sociais, como vimos 

brevemente.  

 Finalmente, é um recorte imagético que auxilia no entendimento de 

conjunturas e complementa possíveis trajetórias de transformação do contexto 

político, uma vez que “a tecnologia e a morfologia dessas redes de comunicação dão 
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forma ao processo de mobilização e, assim, de mudança social, ao mesmo tempo 

como processo e como resultado” (CASTELLS, 2013, pág.162). 
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Uma análise discursiva sobre aspectos políticos em Persépolis  

de Marjane Satrapi 

 

Ana Paula CAMACHO ROSA 1 

Célia DIAS DOS SANTOS 

Débora TEIXEIRA RODRIGUES 

(UEL) 

 

Neste trabalho nos propomos a compreender o funcionamento das HQs e 

sua capacidade de trazer a tona de maneira leve acontecimentos de impacto 

negativo como a revolução islâmica. O romance autobiográfico, composto por quatro 

volumes, conta a trajetória de Marjane Satrapi da infância até a fase adulta. Através 

de desenhos de traços simples e da narrativa dinâmica é possível refletir sobre 

questões políticas em uma época de mudança radical no Irã. Assim, utilizaremos os 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) por entender que todo enunciado 

se liga a instâncias enunciativas constituídas sob relações de poder. A análise incide 

sobre a materialidade linguística-discursiva de recortes de acontecimentos 

impactantes da vida de Marjane Satrapi. 

 

Palavras-chaves: quadrinhos, Persépolis, aspectos políticos. 

 

Introdução 

 

As HQs abrangem temas variados, do político ao humor nonsense, trazem à 

tona assuntos não resolvidos, injustiças sociais , críticas políticas, sátira de 

costumes, ou seja, assuntos normalmente difíceis de serem tratados podem ser 

                                                           
1
 Ana Paula Camacho Rosa (graduanda do curso de Letras  da UEL).  Coautora:Célia Dias dos Santos (professora colaboradora 
do departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL).  Débora Teixeira Rodrigues (graduanda do curso de Letras da 
UEL). 
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abordados de maneira mais simples, proporcionando o entendimento e a 

conscientização da sociedade e do indivíduo. 

A escolha do livro Persépolis se justifica porque essa obra consiste em um 

ótimo exemplo de como as HQs abordam questões de importância política, histórica, 

cultural e social de um jeito suave e de fácil compreensão. É um romance 

autobiográfico que conta história de Marjane Satrapi a partir de 1980, quando então a 

autora tinha 10 anos.  

No livro, os acontecimentos como guerra, injustiças sociais e morte são 

narrados de maneira fácil e divertida por causa da forma com a qual é exposta: as 

HQs. Os diálogos construídos e o modo de enxergar todas essas situações, fazem 

com que todo o livro transmita um grande conteúdo de informações, que faz o leitor 

aproximar-se e identificar-se com os personagens e situações ocorridas na 

narrativa. Assim, proporciona uma nova visão e um entendimento diferente do 

próprio país, das pessoas que lá vivem e sua cultura. 

Assim, para compreender as histórias em quadrinhos e entendê-las como 

uma manifestação discursiva e política de uma determinada sociedade em 

condições de produção específicas utilizaremos os pressupostos da análise do 

discurso, principalmente as contribuições de Orlandi, no que diz respeito a crenças e 

ideologia. 

A Análise do Discurso “não trabalha com a língua enquanto um sistema 

abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens 

falando, considerando a produção de sentido como parte de suas vidas, seja como 

sujeitos, seja como membros de uma determinada forma de sociedade” (ORLANDI, 

20015, p. 15-16). Dessa forma, o livro “Persépolis” constitui um  ótimo reduto  para o 

estudo da diversidade enunciativa.  

 

A linguagem das histórias em quadrinhos  
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O formato que hoje conhecemos das HQs, não é antigo pois seus registros e 

marco inicial, são do final do século XIX. Entretanto, a forma de se expressar através 

de figuras, desenhos, sinais, com ou sem sequência, existe há muito tempo. Não 

podemos precisar uma data para o surgimento das HQs mas, podemos considerar a 

invenção da imprensa como o evento que marcou sua popularização, pois com seu 

surgimento, algo que servia apenas a uma minoria, tornou-se acessível a todos. E, 

assim, o uso dessa forma de linguagem, foi se desenvolvendo e ganhando 

sofisticação.  

Segundo  MCCLOUD (1995, p.9) as HQs são “imagens pictóricas e outras 

justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a 

produzir uma resposta no espectador.” Elas são uma forma artística no sentido 

amplo da palavra cabendo diversas abordagens: política, social, entretenimento. É 

uma maneira simples e eficaz de se transmitir mensagens importantes e contar 

histórias e, assim, torna-se um meio de incentivo à leitura e facilita o acesso à 

cultura e informação.  

Sendo um meio de comunicação, as HQs não constituem em algo estanque, 

pelo contrário, são dinâmicas e estão sempre evoluindo. Seu uso não se limita a um 

objeto específico como revista ou gibi e sua definição não é fechada. 

Importante acrescentar que as HQs “gozam de uma linguagem própria, 

autônoma, que usa mecanismos próprios para representar elementos narrativos” 

(RAMOS, 2009, p.17). Ainda que apresente essa peculiaridade, os quadrinhos 

dialogam com as outras formas de linguagem como cinema, teatro, literatura, tendo 

pontos em comum com todas elas. Enfim, é uma forma de linguagem abrangente e 

não fechada, não se esgota. Sem dúvida, essa característica, é seu melhor 

argumento. 

Para entendermos os quadrinhos devemos entender o tipo de vocabulário 

usado. O uso do ícone é fundamental e diferencia a linguagem das HQs, tem o poder 

de transmitir mensagens e ideias através de várias formas como, por exemplo, as 

figuras. Um ícone é “qualquer imagem que represente uma pessoa, local ou ideia” e 

as figuras “são imagens criadas para se assemelharem a seus temas” e “têm o 
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significado fluido e variável” (MCCLOUD), 1995, p. 27-28). As figuras podem variar o 

grau de abstração, ou seja, podem ser mais próximos ou não do real. Um rosto 

humano pode ser representado através de uma figura que se aproxima a um 

retrato, sendo bem realista, ou, simplificando a imagem até chegar a um rosto tão 

simples como um círculo, dois pontos para os olhos e uma linha para a boca. Essa 

imagem simplificada é um ícone chamado Cartum.  

Há uma relação muito grande entre quadrinhos e cartuns, embora não 

sejam as mesmas coisas pois, o cartum é o meio de comunicação que se emprega a 

abordagem (quadrinhos), é uma realidade simplificada, “é uma forma de 

amplificação através da simplificação” e assim, focamos no “significado essencial” e 

conseguimos “concentrar nossa atenção em uma ideia” (MCCLOUD, 1995, p. 30-31), 

o que só pode ocorrer no mundo imaginário dos cartuns pois,  através dessa 

imagem cartunizada, qualquer pessoa pode identificar-se com ela. É a 

universalidade dos cartuns e uma maneira de simplificar, por exemplo, uma 

narrativa. 

Essa universalidade ocorre porque, “como seres humanos, somos 

centrados em nós mesmos e, nossa auto-imagem, é conceitualizada e simplificada” 

e, “preenchendo a forma icônica damos vida a ela e passamos a ser a mesma” 

(MCCLOUD, 1995, p. 37-39), por isso, ao observarmos um cartum nos enxergamos 

nele, nos identificamos com ele. 

Diante do exposto, podemos afirmar que um personagem desenhado de 

forma simples torna mais fácil sua identificação com o leitor. Esta é uma das 

características encontrada no livro Persépolis. O traçado dos personagens é 

simples, de maneira que possibilita a identificação do leitor com a realidade da 

personagem mesmo sendo uma situação muito distante e desconhecida, ou seja, a 

forma como é elaborada a trama, aproxima quem lê da realidade da história 

mostrada.   

As HQs são elaboradas através dos quadros ou molduras que são muito 

importantes pois indicam como o tempo e o espaço estão sendo divididos na 

narrativa. O formato do quadro traz ao leitor a noção de “ritmo recortado de 
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momentos dissociados, mas a conclusão permite conectar esses momentos e 

concluir mentalmente uma realidade contínua e unificada.” (MCCLOUD, 1995, p.67). O 

termo “conclusão” aqui deve ser entendido como a imaginação usada pelo leitor 

para criar acontecimentos entre os espaços dos quadros. Tempo e espaço são 

ligados nos quadrinhos que, como já colocado aqui, são guiados pelos quadros que, 

por sua vez, expõe sons, movimentos, imagens, palavras. Surgem assim os balões 

de palavras e onomatopeias que são assuntos a ser tratados com mais cuidado 

devido sua importância. 

Para MCCLOUD (1995, p.47) “palavras, imagens e outros ícones são o 

vocabulário das HQs. O uso da fala nos quadrinhos é uma peculiaridade e, 

atualmente, a utilização de balões é o recurso mais usado para sua representação. 

O balão apresenta “ diferentes indicando a fala entre as personagens por meio de 

diálogo direto e do diálogo interior” (RAMOS, 2009, p.32). Assim, balões são uma 

representação exclusivamente visual. 

Os balões vão além das palavras, expressam os sentimentos dos 

personagens. Também representam sons, a onomatopeia, ou seja, “a tentativa de 

representar o som num meio estritamente visual” (MCCLOUD, 1995, p.134).  A 

variação nas formas dos balões, as variações das letras e outros recursos usados 

para transportar o leitor para o mundo dos quadrinhos, constituem nas formas 

usadas para comunicar expressando os sentimentos, os sons, o sentido do que se 

conta. Dependendo de como as imagens são colocadas no papel, despertam as mais 

diversas emoções em quem lê, por isso, o traço, a forma, a cor, são muito 

importantes na composição das HQs. 

 

Sobre a autora 

 

Marjane Satrapi é o nome artístico de Marjane Ebihamis. Nascida em Rasht, 

no Irã em 1969. Satrapi é um símbolo de luta em vários níveis de opressão.  
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Ela veio de uma família moderna, o que colaborou para a formação da sua 

consciência política. Sua família envolveu-se com movimentos socialistas e 

comunistas no Irã, antes da Revolução Islâmica, tendo até um tio que foi 

assassinado por participar de uma tentativa de criar uma república comunista na 

província iraniana do Azerbaijão. 

A revolução islâmica ocorreu em 1979 e, a partir daí, implementaram-se 

rígidas leis no país com base em uma linha mais radical da religião islâmica. Em 

1980 o Iraque, governado por Saddam Hussein, invadiu o Irã. Foi então que ela viu 

seus amigos sendo convocados à frente da batalha e vizinhos morrendo em 

bombardeios constantes. 

Marjane foi mandada por seus pais para Viena em 1984. Lá ela morava na 

casa de amigos, repúblicas e chegou a morar na rua. Contraiu uma forte 

pneumonia, o que a fez voltar para o Irã com 18 anos. Sofreu bastante com as 

diferenças de costumes, como modo de vestir e outras regras que o regime islâmico 

impunha. Até que aos 24 anos decidiu voltar a Europa e atualmente vive em Paris, 

onde escreve, ilustra livros infantis e dirige filmes. 

 

Análise  

 

Persépolis é um romance autobiográfico de Marjane Satapri, composto por 

quatro volumes, escritos entre os anos de 2000 e 2003. Só na França foram vendidos 

mais de 400 mil exemplares, a série teve os direitos de publicação comprados em 

mais de 20 países. A coletânea foi premiada como melhor história em quadrinhos na 

feira de Frankfurt, em 2004. Além disso, o livro foi transformado em longa 

metragem em 2007, o filme estreou no festival de Cannes e foi indicado ao Oscar 

como melhor filme de animação. 

Apenas para situar a narrativa em seu contexto, faremos um breve relato 

da história política do país. Desde o ano de 642, quando houve a primeira invasão 

árabe, a Pérsia tem sido palco de uma série de ocupações. Houve um momento que 
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os persas adotaram o islã xiita, que é o islã exotérico, revolucionário e 

fundamentalista.  

No século XIX, com a primeira grande guerra e a descoberta de petróleo, a 

Pérsia, que já vinha sendo disputada pela Inglaterra, Estados Unidos e U.R.S.S 

passou a ser ainda mais cobiçada. Em 1925, um oficial militar, Rezah Khan, tomou o 

poder e deu oficialmente ao país o nome de Irã, também acelerou o processo de 

ocidentalização. Nesse período, aqueles religiosos xiitas que haviam perdido o 

poder, sonhavam com o seu retorno. 

Em 1953 em um golpe organizado pela CIA, Mohammad Rezah volta ao 

poder e o país sofre com um embargo econômico imposto pelos EUA que proíbem a 

exportação de petróleo. Portanto o país sofre com invasões estrangeiras, falta de 

independência e também com a falta de identidade própria que gerou um ambiente 

propício para a revolução islâmica que, no começo contou com o apoio popular que 

estava em busca de um país livre do domínio de outras nações. Tendo esse 

panorama, faremos a análise da obra e suas nuances. 

A AD “restitui ao fato de linguagem sua complexidade e sua multiplicidade 

(aceita a existência de diferentes linguagens)" ORLANDI, (1995), portanto, usar os 

conhecimentos da AD se justifica para fazer a análise do livro Persépolis, tão rico 

em conteúdo quanto nas especificidades de sua forma e na materialidade da 

linguagem. 

O primeiro ponto que observamos é a quantidade de assuntos complexos 

abordados em uma só obra, que são expostos de maneira simples, embora não 

simplista, sem alterar sua importância e profundidade. Dessa forma, o leitor pode 

entender muito melhor os temas e exteriorizá-los de maneira que isso traga uma 

consciência do problema, muda a forma de entender e pensar acontecimentos 

geralmente assimilados pelo indivíduo e pela sociedade de forma massificada e 

pronta. Assim, o leitor aprende a pensar por si mesmo e, além disso, identifica-se 

com o próprio personagem do livro, pois, como já exposto na primeira parte do 

trabalho, as HQs, usando cartuns para a construção da história, traz a 

universalidade e identificação do leitor. 
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A AD trabalha não só com as formas abstratas, mas com as formas 

materiais da linguagem. E todo esse processo de produção de sentidos se 

constitui em uma materialidade que lhe é própria. Assim, a significância 

se estabelece na prática material significante que os sentidos se 

atualizam, ganham corpo, significando particularmente. (ORLANDI, 1995, 

p.35) 

 

Diante dessa afirmação de Orlandi, concluímos que, a leitura desse livro 

traz significado e sentido ao discurso, que é indiscutivelmente, histórico e 

ideológico. Historicamente vimos o advento da revolução Islâmica, 

também a guerra entre Irã e Iraque bem como as consequências de 

ambos na sociedade iraniana. Esses acontecimentos trouxeram injustiças 

sociais, torturas, censura, imposição de costumes, pobreza, ou seja, 

mudanças extremamente maléficas às famílias iranianas e que, 

atualmente ainda são vistas no país que luta pela conquista de sua 

identidade e liberdade. 

Na história da vida da autora, encontramos temas tabus como a morte, 

preconceitos, sexo, drogas, suicídio.  Além disso, questões econômicas 

como o interesse de países como Inglaterra, Estados Unidos e Rússia pelo 

Irã por conta da existência do petróleo, o que, conforme lemos na obra, 

ocasionaram esses conflitos. Importante destacar que, durante toda a 

narrativa, percebemos a importância da leitura e dos estudos como forma 

de libertação e oportunidade na vida da autora. 

Agora, faremos a análise de alguns quadrinhos e suas especificidades.  
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     Imagens 1 e 2 

 

       (Fonte: Satrapi, Marjane.Persépolis, 2007) 

                

         (Fonte: Satrapi, Marjane.Persépolis, 2007) 

 

Na primeira sequência de imagens, observamos o efeito da revolução 

Islâmica na vida cotidiana da personagem que não entendia o motivo pelo qual o uso 

do véu tornou-se obrigatório. Através das próprias imagens podemos entender o 

simbolismo, o sentido, a significância desse acontecimento e seu o impacto negativo 

na vida dela e também de outras crianças. Mesmo sem o uso de palavras, os 

quadrinhos produzem "um conhecimento a partir da própria imagem". 

Na terceira imagem, entendemos a situação de conflito em que se encontra. 

De um lado sua percepção da vida e da religião recebida através da educação 

moderna dada por seus pais e, do outro, a ruptura desses valores através da 

imposição de uma regra que, para ela, é sem sentido. 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

Ainda segundo Orlandi (2015, p.24) "Não há verdade oculta atrás do texto. 

Há mensagens de interpretação que o constituem e que o analista, com seu 

dispositivo, deve ser capaz de compreender." 

 

Imagem 3 

      

           (Fonte: Satrapi, Marjane.Persépolis, 2007) 

 

É o que podemos observar na sequência acima. Compreendemos seu 

simbolismo através da interpretação dos gestos de Marjane. Mesmo em silêncio, ela 

se expressa de maneira que o leitor é capaz de construir o acontecimento que não 

está sendo dito. Através dos gestos de interpretação, suas feições e seu silêncio, 

compreendemos o acontecimento que, no caso é a morte iminente do tio que é 

preso político e recebeu essa sentença por seu "crime". 
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Sobre o silêncio observamos que é um recurso muito utilizado nas obras 

em quadrinhos. Para Orlandi (1995, p. 37),  

 

[...] não há significação possível sem o silêncio". “Portanto, não se pode 

traduzir em palavras sem modificá-lo, pois a matéria significante do 

silêncio e das palavras diferem; além disso, o silêncio fala por si mesmo, 

o seja, o silêncio não fala, ele significa. 

 

Imagem 4 

            

        (Fonte: Satrapi, Marjane.Persépolis, 2007) 

 

Este conceito é expresso nessa cena do livro. O contexto é turbulento, 

Marjane era criança, estava vivendo em meio a ataques aéreos vindos do Iraque, 

eles aconteciam com frequência e, nesse determinado momento, ela estava na rua 

quando ouviu o bombardeio. Foi até sua casa e encontrou sua mãe, o bombardeio 

em questão atingiu a casa de uma família de vizinhos, mas Marjane, não querendo 

acreditar que tinha acontecido o pior diz: "Ainda bem que eles não estavam lá". É aí 

que sua mãe vira o rosto e fica em silêncio. 

É esse silêncio que Orlandi nos explica que só faz sentido nele mesmo. Não 

há palavras para modificá-lo, não há como traduzi-lo. Mas, por outro lado, ela diz 

que “não há sentidos que não possa significar” (1995, p.49), portanto, há uma 

necessidade de sentido, o silêncio só faz sentido nele mesmo. 

Com relação ao dizível e seus significados Orlandi afirma: 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

 

[...] os dizeres não são apenas mensagens a serem decodificadas. São 

efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que 

estão de alguma forma presentes no modo como se diz...Esses sentidos 

têm a ver com o que é dito ali mas também em outros lugares, assim 

como o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi. (ORLANDI, 

2015, p.28)  

 

Imagens 5 e 6 

                                                                                                                                                                                                                      

                                 (Fonte: SATRAPI, Marjane.Persépolis, 2007) 

                                              

                                          (Fonte: SATRAPI, Marjane.Persépolis, 2007) 

 

Nesse episódio Majane foi morar na Europa com a ideia de que viveria bem 

melhor do que no Irã, que lá não teria qualquer tipo de preconceito, encontraria 

pessoas inteligentes e teria liberdade. No entanto, ela passa por situações adversas 

e se surpreende com preconceito e xenofobia. Compreendemos no acontecimento 
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acima, que o sentido das palavras na acusação da senhora, que era dona do 

alojamento que Marjane morava, vai muito além do que foi dito. Analisando à luz da 

AD e das afirmações acima expostas da autora Orlandi, em um contexto amplo 

concluímos que, por traz do dizível está a xenofobia e preconceito pois a senhora fez 

a acusação com base em algo pré-construído, que não foi dito mas se quis dizer, ou 

seja, que Marjane por ser iraniana, é uma ladra e que, portanto, ela havia roubado 

sua joia. 

Segundo a AD, muitos elementos contribuem para a formação discursiva 

que, por sua vez, constitui o dizível. Entre esses elementos, cita ORLANDI (1995,39) 

estão "as condições de produção de qualquer discurso -  está a própria matéria 

simbólica: o signo verbal, o traço, a sonoridade, a imagem, etc, e sua consistência 

significativa”. Está também o momento histórico, a realidade da época. 

 

Imagem 7 

 

      (Fonte: SATRAPI, Marjane.Persépolis, 2007) 

 

É o que podemos ver claramente nesse quadrinho do livro que mostra 

Marjane observando sua cidade natal depois de ter passado quatro anos na Europa. 
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Sua imagem, situado abaixo no quadrinho, com a imagem de um líder religioso 

acima, ao lado de prédios destruídos pela guerra, mostra seu sentimento de 

opressão. Mesmo após anos de guerra o regime imposto ainda conseguia ditar 

regras e amedrontar a população. E Marjane, por ter passado esse tempo em outro 

lugar, sentiu e percebeu o quanto os moradores de lá tornaram-se submissos e 

passivos a tudo isso. 

Segundo ela, não precisaria se acostumar só com o véu, que ficou tempos 

sem usar, mas com inúmeras coisas que para ela eram absurdas também. Seu 

sentimento diante disso é expresso tanto na explicação escrita quanto no próprio 

desenho, os traços mencionados acima, a disposição das imagens e sua fisionomia 

apontam isso. A linguagem verbal e não verbal reforçam uma a outra confirmando a 

opressão sofrida por ela. 
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Imagem 8 

           

      (Fonte: SATRAPI, Marjane.Persépolis, 2007) 

 

Dando continuidade a essa situação observamos essa sequência em que 

Marjane caminha pelas ruas de Teerã e seu impacto só aumenta.  

 

Em toda língua há regras de projeção que permitem ao sujeito passar da 

situação (empírica) para a posição (discursiva). O que significa no discurso 

são essas posições. Elas significam em relação ao contexto sócio histórico 

e à memória.  (ORLANDI, 2015 p.38) 

 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

 Essa memória a que se refere a autora diz respeito ao saber discursivo que 

é o já dito, é o que fica interiorizado embora esquecido. Quando esse saber se 

relaciona com outros produz uma relação de sentidos. Nesse caso a relação de 

sentidos está entre o contexto imediato das imagens que é a desolação e a 

destruição que a guerra produziu e, em sentido amplo, o já dito sobre a 

historicidade, a já mencionada revolução islâmica de 1979 que fez do Irã uma 

república baseada em preceitos religiosos e que colocou os dogmas do islamismo 

acima dos valores democráticos. Essa realidade é ratificada nessa situação em que 

o governo coloca as pessoas mortas na guerra como mártires e nomeiam ruas com 

seus nomes. Acontece aqui a relação entre as duas situações: a realidade imposta 

pela guerra, e a situação política do país. Levando em conta que 

  

"não há discurso que não se relacione com outros...todo discurso é visto 

como um estado de um processo discursivo maior amplo, contínuo...um 

dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou 

possíveis." (ORLANDI, 2015 p.37). 

 

 Nas imagens dessa sequência o leitor consegue "sentir" a morte nas ruas e 

a profunda tristeza de Marjane. Junto a esse discurso, também consegue relacionar 

esse contexto com a realidade da guerra transformando-a em algo louvável, ou seja, 

não são pessoas mortas sem razão, são mártires da religião. 

 

Considerações finais   

 

Nesse artigo tivemos como tema as HQs como uma manifestação artística 

da linguagem através da análise do livro Persépolis, que usa essa forma em sua 

narrativa. Através dos pressupostos da Análise do Discurso  pudemos refletir sobre 

o impacto que as HQs podem ter para a compreensão e esclarecimentos de 

assuntos que interferem na evolução da sociedade. 
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A AD considera que a linguagem não é transparente. Desse modo ela não 

procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A 

questão que ela coloca é: Como o texto significa?...ela produz um 

conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como tendo 

materialidade simbólica própria e significativa, como tendo espessura 

semântica: ela concebe em sua discursividade." (ORLANDI, 2015, p. 16) 

 

Persépolis conta as etapas da vida de Marjane, desde sua infância até a vida 

adulta. O livro é envolvente e divertido e possibilita gestos interpretativos  sobre 

temas políticos, principalmente relacionados à opressão. A história se passa em 

uma época de mudança radical no Irã, e Marjane consegue nos apresentar de forma 

leve e bem humorada o que acontecia, na  ocasião, através dos desenhos de traços 

simples e da narrativa dinâmica. 
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Fidel Castro: a iconização de um líder através de reportagens e 

fotografias em Revolución 

 

Hélio Augusto DE SOUZA ALVES (UNESP/Assis)
1
 

 

RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo geral a catalogação do 

periódico Revolución durante o primeiro semestre de 1959 e a análise da figura de 

Fidel Castro através das páginas do referido periódico, com ênfase em suas 

reportagens e, sobretudo, fotografias. A fonte de nossa pesquisa, veiculada entre os 

anos 1959 e 1965, apresenta-se como rico material de investigação científica pela 

pluralidade de temas abordados e pela singularidade de seu contexto de produção. 

Esse trabalho, pois, baseia-se nessa mescla entre o plural e o singular em 

Revolución, aliado à produção historiográfica, para a busca de respostas em torno 

do uso da imprensa cubana por parte dos revolucionários. Intenciona-se, através da 

análise em questão, identificar em que medida os recém-triunfados revolucionários 

cubanos se valeram da imprensa para a divulgação de seus projetos e, sobretudo, 

para a construção icônica da imagem de Castro. 

 

Palavras-chave: Fidel Castro, Imprensa, Revolução Cubana. 

 

Revolución e a Revolução em Cuba 

 

O estudo da Revolução Cubana é inerente a uma série de debates que, ao 

largo do tempo, se multiplicam conforme identificam-se novas possibilidades e são 

levadas a cabo investigações com vistas a compreender as particularidades da 

revolução em questão e, como não, também da figura de seu líder histórico: Fidel 

Castro Ruz. 

                                                           
1
 Graduando em História na Faculdade de Ciências e Letras/UNESP/Assis, bolsista de Iniciação Científica da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo FAPESP nº 2016/07527-2) sob orientação do Prof. Dr. Carlos Alberto 
Sampaio Barbosa (UNESP/Assis). 
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O trabalho que aqui se apresenta é, portanto, o resultado parcial de uma 

investigação em andamento que, pautada em novas possibilidades, visa 

compreender a construção icônica da imagem do Comandante em Chefe da 

Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz, através da imprensa daquele país, tendo como 

fonte fundamental o periódico Revolución – órgão oficial do Movimento 

Revolucionário 26 de Julho (MR-26) – e o papel que o referido periódico desenvolveu 

nos primeiros 6 meses que sucederam o triunfo revolucionário na iconização do 

líder em questão. 

Trabalhando com dados bibliográficos em concomitância com a análise de 

nossa fonte primária, qual seja, o periódico Revolución, temos, pois, verificado uma 

necessidade crescente de identificar através das reportagens e fotografias 

difundidas em Revolución a consolidação da imagem de Castro – já tido como um 

líder pelo povo insurgente desde antes do triunfo em janeiro de 1959 – como 

também um ícone messiânico a partir da derrocada da tirania da era batistiana. 

Revolución, veiculado na legalidade2 entre janeiro de 1959 e outubro de 

1965, desempenhou nesse período importante papel no meio jornalístico cubano no 

sentido de levar em suas páginas os debates políticos mais atuais e inerentes ao 

governo revolucionário àquela época. Assim, as palavras de Carlos Franqui, criador 

e diretor do periódico desde os tempos da luta insurrecional na Sierra Maestra, 

definem a intrínseca relação entre os objetivos de Revolución com a Revolução 

Cubana e com a figura do líder Fidel Castro, a qual Franqui confere certa 

grandiosidade: 

 

Parecia-me que a única maneira de lutar, de exercer influência, era 

através do jornal. Estar à distância e ainda assim ficar por dentro. Eu 

sabia que o jornal seria o veículo para acompanhar o desenvolvimento do 

fenômeno Fidel, que era um verdadeiro fenômeno de popularidade, 

porque ele era a revolução. (FRANQUI, 1981, p. 34, grifos nossos). 

 

                                                           
2
 Revolución circulou na clandestinidade com 22 edições, sob a direção de Carlos Franqui, na Sierra Maestra como órgão oficial 
do MR-26. 
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O trabalho de Barthon Favatto Suzano Júnior (2014) é também revelador no 

que diz respeito ao papel de Revolución no que tange à sua importância à época e à 

iconização do líder revolucionário. Favatto nos apresenta informações que 

corroboram, em linhas gerais, um dos papéis que Revolución teve nesse sentido e 

sua relação com o governo. Se, por um lado, Revolución fora organismo oficial do 

Movimento 26 de Julho, por outro lado, não era do governo. Todavia, ao mesmo 

tempo, assumia tal papel involuntária e indiretamente, podendo, assim, dizer-se, 

oficioso (FAVATTO JÚNIOR, 2014, p. 147). E dessa maneira sustentou-se por relativo 

tempo – tempo que o autor considera como o tempo da lua-de-mel de Franqui e 

Infante com a revolução e, por conseguinte, com seu líder, Fidel Castro, até meados 

de 1961. 

Carlos Franqui, em Retrato de Familia com Fidel, chega a abordar de 

maneira indireta a espécie de sujeição que tal situação oficiosa conferiu a 

Revolución com relação à figura de Fidel Castro. Ao tratar das aproximações e 

afastamentos entre o oficial e o oficioso, revela que para a manutenção do status 

quo do periódico e de sua posição era necessário – porém difícil – “manter um certo 

equilíbrio, o que significava dizer sim a Fidel e não a muitas outras coisas” 

(FRANQUI, 1981, p. 34, grifos nossos). 

Sobre o aspecto da sujeição de Franqui e, consequentemente, de 

Revolución à figura de Fidel, cabe pontuarmos que as investigações feitas até o 

presente instante não são unânimes ao apresentar-nos resultados que comprovem 

algum desconforto por parte de Carlos Franqui com a situação no período abarcado 

por nossa investigação – embora posteriormente, sabe-se, Franqui rompe com o 

regime da ilha. Pelo contrário, algumas das informações contidas na bibliografia 

disponível chegam a ser contundentes ao afirmar uma verdadeira admiração a Fidel 

por parte de Franqui e, consequentemente, uma certa aceitação, ainda que 

inicialmente, da referida “sujeição”, já que essa rendia ao grupo que compunha 

Revolución uma liberdade nos primeiros anos (os anos da lua-de-mel com a 

Revolução) que não seria possível sem o apoio de Fidel Castro.  
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Ainda sobre a relação do diretor de Revolución com o líder cubano, 

Guillermo Cabrera Infante, em Cuerpos Divinos, afirma que na ocasião da visita de 

Fidel Castro aos Estados Unidos em abril de 1959, durante um ataque 

temperamental de Castro por conta dos perigos existentes de uma reunião com 

Richard Nixon, o líder revolucionário ordenou que todos saíssem e o deixassem 

pensar. Prontificados a sair todos os que estavam no ambiente, Infante relata que 

Fidel disse a Franqui, e somente a Franqui, que ficasse e este ficou. Questionado 

mais tarde sobre o que teria acontecido na sala, Franqui teria respondido que nada 

ocorrera; que Fidel queria ficar sozinho, mas não completamente, pois “odeia a 

solidão e queria compartilhar com alguém a responsabilidade de sua decisão”. Para 

Infante, figura próxima à Franqui, o diretor e amigo idolatrava Fidel (INFANTE, 2010, 

p. 304-305). 

  O êxito na manutenção do status quo do jornal dentro governo em 

seus primeiros anos e a importância que tinha também seu dirigente para Castro se 

comprovam com a passagem apresentada no trabalho de Favatto Júnior (2014), 

onde o autor aponta que Castro chegara a convidar Franqui para ocupar o cargo de 

Ministro do Trabalho ou das Finanças e, mesmo com a negativa de Franqui, ainda 

lhe coube indicar cinco dos vinte e quatro ministros para o Governo Provisório de 

Manuel Urrutia Lleó (FAVATTO JÚNIOR, 2014, p. 134). Além disso, pelas palavras de 

Cabrera Infante, um crítico de Fidel, percebe-se o reconhecimento de um certo 

privilégio que a proximidade com o poder recém-instituído proporcionava ao Grupo 

R3: 

 

A censura não existia para nós. Como em Lunes, éramos nossos próprios 

patrões. Afinal de contas, nós éramos o fruto dourado de Revolución, o 

jornal da Revolução, a voz do povo, a voz de Deus. Enfim, éramos, como 

se diz, onipotentes. (INFANTE, 1996, p. 86). 

 

                                                           
3
 Grupo R é o nome dado aos integrantes do grupo de intelectuais de esquerda que compunham Revolución. De igual maneira, 
Grupo Я é o nome dado grupo dos integrantes de Lunes de Revolución. Tal informação pode ser verificada em FAVATTO 
JÚNIOR, Barthon. Entre o doce e o amargo. São Paulo: Alameda, 2014 e em MISKULIN, Sílvia Cezar. Cultura Ilhada: Imprensa e 
Revolução Cubana (1959-1961). São Paulo: Xamã, 2003. 
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Desse aspecto, podemos depreender, talvez, a própria razão residente nos 

interesses de Franqui ao “dizer sim a Fidel e não a muitas outras coisas”. Como 

Favatto nos aponta, é inegável que o Grupo R tenha sido, naquele biênio (1959-1960), 

a menina dos olhos de ouro da Revolução Cubana (FAVATTO JÚNIOR, 2014, p. 170). 

Com o exposto até o instante, é natural e importante sublinhar que durante 

o desenvolvimento das investigações pertinentes ao nosso projeto, temos verificado, 

pois, a inegável importância das obras de Franqui para a compreensão não somente 

do periódico a que estava à frente, mas, sobretudo, de suas ambíguas relações e 

posicionamentos dentro do contexto analisado. Tais relações, sobretudo com Fidel 

Castro e com os próprios “velhos comunistas” do Partido Socialista Popular (PSP) se 

mostram reveladoras de um ambíguo intelectual de esquerda, que, muitas vezes, 

desafiou os limites de seu tempo utilizando como arma a imprensa e como escudo 

Fidel Castro, figura que quase sempre intermediou os conflitos entre o Grupo R e 

grupos de oposição a este, mesmo quando Revolución ousava assumir posturas 

contrárias àquelas defendidas pelo governo. 

 

Como exemplo do que se abordou anteriormente, ainda que se trate de 

um período posterior ao que abrange nossa pesquisa, entende-se por 

pertinente que citemos Carlos Franqui em Retrato de Família com Fidel ao 

tratar da discordância de seu grupo com relação à adesão do modelo 

soviétivo pelo governo cubano, já que suas palavras abordam o papel de 

nossa fonte na crítica de medidas do governo e, ao mesmo tempo, 

elucidam sua atuação na preservação da imagem de Fidel Castro: 

 

O Revolución era o único símbolo que restava de uma oposição 

revolucionária, e até mesmo as suas cores rubro-negras tinham 

começado a desbotar. Nossa estratégia era a de atacar todos, todos 

menos Fidel Castro. Portanto, tentamos dizer ao povo cubano que o 

socialismo soviético (Raúl Castro e os velhos comunistas) era contra seus 

interesses. Fomos bem sucedidos até certo ponto, em parte porque 

nossos inimigos sempre tentavam se livrar de nós da mesma maneira – 

através de Fidel. Mas não se pode forçar Fidel. Ele age quando quer. 

Assim, nós sobrevivemos. (FRANQUI, 1981, p. 111, grifos nossos). 
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 Com respeito a essas tensões entre os grupos que compunham o alto 

escalão da Cuba revolucionária, Sílvia Cézar Miskulin (2003), em Cultura Ilhada: 

Imprensa e Revolução Cubana (1959-1961), nos apresenta dados que evidenciam o 

posicionamento de Fidel Castro na mediação das tensões que tomaram conta do 

espectro nacional e, via de regra, internacional quando do possível alinhamento com 

a União Soviética. 

Miskulin coloca em debate o discurso de Fidel Castro em maio de 1959. 

Com sua passagem, podemos identificar de maneira clara e precisa o 

posicionamento mediador e o discurso aparentemente neutro de Castro no seio das 

tensões. Em suas palavras, o líder cubano e sua revolução mantinham-se 

ideologicamente neutros e indefinidos: nem comunistas, afastando as especulações 

de alinhamento com o bloco soviético; mas também rechaçando quaisquer 

aproximações que lhes pudessem ser atribuídas com relação ao capitalismo. A 

revolução, parecia, queria fazer-se única, autêntica, abstendo-se da polarização 

global causada pela Guerra Fria (MISKULIN, 2003, p. 32). 

Não necessariamente o discurso de Fidel Castro nesse momento 

significaria seu posicionamento de algum tempo mais tarde, quando, segundo 

Franqui, Castro lhe teria afirmado que “somente os velhos comunistas e os 

soviéticos sabem alguma coisa de comunismo” e que, por isso, deviam aprender 

com eles (FRANQUI, 1981, p. 110 apud FAVATTO JÚNIOR, 2014, p. 199). Contudo, o 

fato é que a mediação dos conflitos e a neutralidade inicial de seu discurso visava, 

naturalmente, preservar a imagem da revolução no contexto da Guerra Fria e 

acalmar os ânimos das forças de esquerda antagônicas dentro de Cuba que 

buscavam o controle da política cultural no país. 

No início, à frente dessa política cultural, estava Revolución, mais 

precisamente Lunes de Revolución, surgido em 23 de março de 1959, 

aproximadamente quatro meses após o triunfo revolucionário, distribuído na 

segunda-feira e sob a direção de Guillermo Cabrera Infante a convite do 

companheiro Carlos Franqui (MISKULIN, 2003, p. 38). 
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Em análise sobre o editorial de Lunes, Miskulin observa que se parece 

estar diante de um manifesto político-ideológico dos editores, em que o 

posicionamento do suplemento é apresentado: 

 

Não somos comunistas. Ninguém: nem a Revolução, nem Revolución, 

nem Lunes de Revolución. [...] Mas nós, os de Lunes de Revolución, hoje 

queremos dizer, simplesmente, que não somos comunistas. Para poder 

dizer também que não somos anticomunistas. Somos, isso sim, 

intelectuais, artistas, escritores de esquerda – tão de esquerda que às 

vezes vemos o comunismo passar pelo lado e situar-se à direita em 

muitas questões da arte e literatura. (EDITORIAL, 1959g, p. 3 apud 

MISKULIN, 2003, p. 41). 

 

 Como pudemos observar no estudo do conteúdo desse editorial durante a 

pesquisa até aqui desenvolvida, há uma homogeneização entre o posicionamento 

dos editores do suplemento, as diretrizes do Movimento 26 de Julho e o discurso de 

Fidel Castro de maio de 1959. Como nos coloca Sílvia Miskulin sobre esse aspecto: 

nem comunista, nem anticomunista (MISKULIN, 2003, p. 41). 

 

A popularização de Revolución e a iconização de um líder 

 

Considerado o turbulento contexto político quando do triunfo da Revolução 

Cubana em 01 de janeiro de 1959, a publicação da primeira edição oficial de 

Revolución ocorrera no dia 02 de janeiro daquele ano e a partir de então, como nos 

apresenta Sarah Beaulieu (2013), sua popularização fora meteórica: 

 

Después del triunfo de los barbudos, el periódico salió de la sombra, y el 2 

de enero de 1959 se publicó de manera oficial el primer número de 

Revolución desde Santiago de Cuba [...] Rapidamente, la tirada de 

Revolución superó los 130.000 ejemplares. (BEAULIEU, 2013, p. 167). 
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A taxa de analfabetismo da Cuba batistiana – cerca de 11,6% na zona urbana 

e 41,7% na zona rural em 1953 – explica, em certa medida, a artimanha de Ithiel 

León, diretor de design gráfico, ao “adotar grafismos modernos e ampliar o espaço 

para fotografias na primeira página, o que estimulava os leitores ao passo que 

causava grande impacto” (FAVATTO JÚNIOR, 2014, p. 119). Nos parece lógico dizer 

que num país com tais índices de analfabetismo, a imagem, seja através da 

imprensa escrita seja através da imprensa televisiva, tem elevada importância. 

Dados disponíveis no trabalho de Luís Fernando Ayerbe (2004) nos confirmam a 

dependência do cidadão cubano dos anos 1950 com relação a televisão. Em 1954 o 

país ocupava o primeiro lugar na América Latina e no Caribe, com 150 mil aparelhos 

de televisão (AYERBE, 2004, p. 33). 

Sendo assim, os grafismos modernos de Revolución e as fotografias em 

elevada quantidade nele verificadas são, para a época, além de inovador também 

impulso para a crescente venda de seus exemplares. 

Aspectos dessa natureza, somados à promessa revolucionária do programa 

apresentado em A História me Absolverá (CASTRO, 2011) de acabar com as 

desigualdades, nos levam a crer que o corpo diretor de Revolución, esclarecido que, 

sabemos, era, considerou essa dependência visual que se tinha sobre os meios de 

comunicação e revolucionou a imprensa escrita de seu tempo dando maior lugar às 

imagens numa tentativa de fazer chegar as informações àqueles que não de outra 

maneira teriam acesso ao que o periódico buscava transmitir: através da fotografia. 

A atenção dispensada por Aviva Chomsky (2015) à mitificação dos líderes 

revolucionários cubanos merece também especial destaque, pois é cabível para os 

objetivos de nossa investigação sua afirmação de que: 

 

Muitos dos personagens e acontecimentos da história revolucionária de 

Cuba foram elevados a uma posição mítica, não apenas em Cuba, mas em 

todo o mundo [...]. Quase nada chega ao nível icônico de José Martí, cujo 

busto é onipresente em locais públicos e cujo nome aparece em diversas 

instituições. Mas os líderes da revolução de 1959 também alcançaram 

uma posição fora do comum no país. (CHOMSKY, 2015, p. 41). 
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Tal elevação dos líderes da Revolução de 1959 à condição mítica ou icônica, 

como apontado acima por Chomsky, encontra lugar nas páginas de nossa fonte 

através dos textos e imagens nela veiculadas. 

A importância verificada por Chomsky quanto ao papel da imprensa nesse 

processo é bastante contundente, nos possibilitando observar, dentre outras coisas, 

que com o surgimento de novos trabalhos sobre o tema tem-se florescido também 

novas abordagens, o que é plenamente importante. Sua preocupação em tratar da 

imprensa nos rendeu, por conseguinte, informações sobre Herbert L. Matthews, 

repórter do New York Times, a quem a autora atribui a responsabilidade pelo 

“impulso inesperado às revoltas de guerrilha na sierra” e, afirma, “contribuiu para 

criar as qualidades míticas desse movimento” (CHOMSKY, 2015, p. 46).  

Sobre a viagem de Matthews à Sierra para entrevistar Fidel Castro em 

fevereiro de 1957, Aviva Chomsky traz que:  

 

Sua reportagem explosiva apareceu na primeira página do Times e levou 

Castro aos lares norte-americanos. ‘Ele tem ideias fortes sobre liberdade, 

democracia, justiça social, e sobre a necessidade de restaurar a 

Constituição e realizar eleições’, relatou Matthews. Outro repórter do 

Times viria a chamar Matthews como “o homem que inventou Fidel”. 

(CHOMSKY, 2015, p. 47). 

 

Embora discordemos, em parte, da colocação de que Matthews teria sido o 

homem que inventou Fidel – tendo em vista o fato de acreditarmos que Fidel Castro 

através da guerrilha e da derrubada de Batista inventou a si próprio – devemos 

observar que, tendo sido Matthews ou não o homem que inventou o líder cubano, a 

imprensa – e sobretudo Revolución  – certamente foi o meio que o popularizou 

dentro e fora de Cuba, convertendo-o em um ícone que, através de uma política 

cultural atrelada à capacidade estatal de fazer mudanças com a participação ativa da 

população, movia massas e era o responsável por uma religião cultural chamada 

fidelismo: 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017


Anais VI ENEIMAGEM III EIEIMAGEM   ISBN: 978-85-7846-445-5 
Londrina. UEL, 2017.      Disponível online em: http://www.uel.br/eventos/eneimagem/2017 

 

 
 
 

 

O livro inovador de Lilian Guerra mostra a criatividade cultural da 

revolução num intercâmbio dinâmico entre os cidadãos e o Estado. A 

relação ‘nasceu nas manifestações em massa sem precedentes com 

milhões de pessoas’ que criaram uma ‘grandiosa narrativa’ de unidade, 

sacrifício e redenção que Guerra chama de “fidelismo” [...] O fidelismo se 

tornou uma “religião cultural” que “levou a maioria dos cubanos, incluindo 

grande parte, se não a maioria, da classe média, a apoiar até as políticas 

mais radicais” [...]. (CHOMSKY, 2015, p. 160). 

 

Com isso, observamos a indiscutível elevação e aclamação popular em 

nome de Castro que, líder dos revolucionários do Movimento 26 de Julho, convertia-

se também em líder popular em seu país. Sobre esse aspecto, José Rodrigues Máo 

Júnior (2007) nos traz que: 

 

O governo que surgiu no 1º de janeiro não podia ser considerado como um 

governo verdadeiramente revolucionário... A força revolucionária, naquele 

momento, estava fora do governo – estava no Exército Rebelde liderado 

por Fidel Castro. Sua nomeação para o cargo de primeiro-ministro serviu 

para unir o poder revolucionário e o governo. (SZULC, 1987, p. 560-561, 

apud MÁO JÚNIOR, 2007, p. 324). 

 

A comprovação do trecho acima se verifica através do fato de Revolución, 

mesmo antes da nomeação de Castro como primeiro-ministro em meados de 

fevereiro de 1959, conferir à ele mais poderes e protagonismo do que tinha o 

governo de Manuel Urrutia Lleó. À exemplo do que aqui discorremos, cabe 

apontarmos a edição de Revolución de 03 de fevereiro de 1959, cuja manchete no 

topo da página apresenta a mensagem “Da Inicio Fidel a la Revolución Agrária” e 

segue no texto de sua página 11 defendendo que Castro tem a autoridade para 

condenar os grandes proprietários e determinar a “repartição” das terras, “porque 

es el  líder máximo de la Revolución. Y porque, además, ha acompañado las 

palabras con los hechos. Y ya está repartiendo tierras”. Note-se, aliás, que a referida 

reportagem data de um período anterior não só a nomeação de Castro como 

primeiro-ministro, como também antecede a oficialização da Reforma Agrária por 
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lei que a instituísse. Estaria, portanto, Revolución não só iconizando a imagem já 

difundida de Fidel Castro como, também, elevando sua importância e seus poderes 

ante o povo e as instituições políticas cubanas. 

Na obra intitulada Nada podrá detener la marcha de la historia, organizada 

por Fidel Castro Ruz (1985) com o conteúdo de sua entrevista concedida a Jeffrey M. 

Elliot e Mervin Dymally entre os dias 27 e 29 de março de 1985, também 

encontramos informações ora esclarecedoras, ora contraditórias do líder cubano, 

que enriquecem e soam importantes à nossa pesquisa. 

À exemplo das contradições mencionadas, basta recorrermos aos 

apontamentos de Revolución e nossa bibliografia sobre o papel da imprensa na 

construção da imagem de Castro e a resposta do mandatário cubano quando 

questionado sobre as dificuldades de viver sob uma espécie de aquário ou vitrine 

aos olhos públicos. Castro, curiosamente, responde a Elliot que diferente de outros 

líderes, não criou um aquário sobre si e, sobretudo, que até aquele momento 

sempre atuou sem publicidade. Vejamos: 

 

Usted observa que, por lo general, en todos los países existe lo que se 

llama una oficina de prensa del Ejecutivo, cada cosa que hace el 

Presidente o el Primer Ministro a lo largo del día la están publicando en 

los periódicos [...]. Bueno, se crea alrededor de ellos en cierta forma una 

torre de marfil o una pecera. Yo no me he creado esa pecera [...] toda mi 

vida, en estos 26 años, me he movido por todas partes sin ceremonias, sin 

protocolo, sin publicidad. (CASTRO, 1985, p. 56, grifos nossos). 

 

Pelo trecho acima, percebemos uma certa negação de Castro ao fato de ter 

se valido da imprensa tal qual fazem ou fizeram outros líderes mundiais para sua 

própria promoção ou para a promoção de seus atos. Certamente, com os breves 

apontamentos feitos até aqui e com os dados que nos restam apontar podemos 

afirmar o contrário do que o então presidente cubano afirmara nessa entrevista. 

Afinal, ainda que datada de 1985, ou seja, 26 anos após o período abarcado por 

nosso trabalho, a afirmação de Fidel Castro é abrangente: nesses 26 anos, defende, 

se moveu sem publicidade. 
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 Sobre não possuir uma oficina de imprensa do Executivo, se tal informação 

pode, por um lado, ser aceita em certa medida; por outro, pode ser contestada. Com 

isso queremos dizer que, de fato, com relação à Revolución este não era organismo 

oficial do governo, porém, como apontado anteriormente, o periódico acabava por 

atuar como tal. 

Sejam quais forem os motivos que levaram Castro àquela afirmação, dados 

coletados no periódico em questão, com viés altamente fidelista em seu período 

inicial, “dizendo sim à Fidel e não a muitas coisas”, nos permitem afirmar a 

promoção icônica da imagem do líder revolucionário de maneira aberta e frequente, 

sobretudo quando tratam-se de fotografias. Nessas, temos verificado a aparição de 

Castro geralmente em médio ou primeiro plano com relação aos demais, quando 

existem na composição fotográfica – já que em muitos dos casos o jornal parece 

prezar pela publicação de imagens individuais do Comandante em Chefe da 

Revolução Cubana. 

Ademais, no intuíto de elucidar o que aqui tratamos, vale apontar que num 

curto espaço de tempo, entre os dias 02 de janeiro de 1959 e 04 de fevereiro do 

mesmo ano, por exemplo, identificamos a ocorrência de 50 fotografias publicadas de 

Fidel Castro (individuais ou coletivas), enquanto que as imagens de Manuel Urrutia 

Lleó, presidente de Cuba à época, no mesmo período mal alcançam a quantidade de 

20 fotografias no periódico. É importante, ainda, recordar que no período 

exemplificado Castro tampouco havia assumido o cargo de primeiro-ministro de 

Cuba. 

Além disso, não se tem, até o presente momento, verificado nas edições do 

primeiro semestre de 1959 de Revolución o registro de imagens nas quais sejam 

possíveis verificar Fidel Castro em ângulos que lhe desfavoreçam a face ou a 

postura. Posadas ou não, todas as fotografias analisadas possuem como 

característica em comum a transmissão de mensagens visuais que aludem ora ao 

heroísmo, ora à bravura e ora à ternura da figura de Castro. Muitas das vezes 

também, as técnicas empregadas pelos fotógrafos de Revolución parecem 

concentrar-se na angulação da câmera com relação a Castro de maneira a conferir-
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lhe grandeza, com a tomada das imagens de baixo para cima (contra-plongée) ou, 

no máximo, em ângulo normal. 

 

FONTE 

REVOLUCIÓN. La Habana: Ediciones R, 1959-1961.  
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Arte e política intrinsecamente ligadas: o impacto da charge na 

sociedade brasileira 
 

Ana Clara dos Reis TOMAELLI1 

Orientadora: Prof. Dra. Célia Dias dos Santos2 

 

As charges, textos verbais ou imagéticos típicos da esfera jornalística, têm o 

objetivo de, utilizando-se do humor e da comicidade, levar o leitor à crítica sobre 

qualquer assunto polêmico, seja ele de cunho político, religioso, esportivo ou social 

de forma geral. O presente artigo busca verificar a importância das charges 

enquanto gêneros discursivos, baseando-se em autores como Zucco e Moretti, 

Marcuschi, Bressanin, Cabello e Dias, Maringoni, Romualdo, dentre outros, e a 

influência do contexto político na produção delas. O corpus do trabalho é composto 

por produções do chargista Marco Jacobsen, datadas de 11 de novembro de 2010, 18 

de junho de 2013 e 25 de setembro de 2015, veiculadas pela Folha de Londrina, 

examinando o modo como a ex-presidente Dilma Rousseff foi retratada em 

diferentes momentos importantes de seu governo. A metodologia utilizada pauta-se 

em pesquisa bibliográfica e análise das imagens. 

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos, charge, política.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Jornais são materiais muito acessíveis e, por isso, corriqueiros nos dias 

atuais. Eles veiculam uma das mais impactantes formas de crítica social: a charge, 

que é um gênero do discurso que se utiliza da imagem para expor o posicionamento 

do jornal que serve de suporte para ela. Composta por apenas um quadro, o que a 

                                                           
1
 Graduanda em Letras Vernáculas e Clássicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

2
 Professora colaboradora do departamento de Letras Vernáculas e Clássicas na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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difere das tirinhas e das histórias em quadrinhos, é normalmente carregada de 

ironia e retrata um fato social relevante para o país.  

Para Miani (2012), a charge participa de um contexto, isto é, vem 

acompanhada de textos – normalmente notícias. Dessa forma, se o autor não 

compreende o assunto da charge, não entende do que trata, ele tende a buscar 

compreendê-la lendo as notícias. Portanto, a charge tem papel de incentivar a 

leitura de todo conteúdo noticioso de um jornal. O mesmo autor ainda afirma que a 

incorporação das charges visava ao maior consumo deles, porém, com o tempo, o 

caráter de opinião atribuído a elas ganhou mais espaço e importância que a venda 

dos impressos. 

De acordo com Quadros, Zucco e Moretti (2010, p. 57): 

 

[...] considera-se charge como crítica temporal a um personagem, fato ou 

acontecimento político específico, diferenciando-a da caricatura 

(representação de um personagem com uso de traços exagerados) e do 

cartum (crítica atemporal de costumes) – levando em conta, nesse caso, 

que a diferença entre cartum e charge reside basicamente no objeto/no 

tema da crítica. 

 

Os mesmos autores (2010, p. 58) ainda sustentam que o humor contido na 

charge "[...] muitas vezes mascara a intenção ideológica com o estímulo ao riso. Ao 

proporcionar uma releitura das notícias, ao mesmo tempo em que sugere, esconde 

significados."  

Levando em conta que, desde os tempos mais remotos, o homem recorre à 

criação artística para se comunicar e lembrando o princípio aristotélico de que todo 

homem é, naturalmente, um ser político, o objetivo deste trabalho é observar como 

política e arte são capazes de se unir, obtendo como produtos as charges, que têm o 

papel de denúncia, protesto ou crítica à uma determinada situação em um momento 

cronológico específico. O presente artigo também visa a refletir sobre o impacto 

sócio-histórico que as charges têm na sociedade. Para isso, foram analisadas 
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produções do chargista Marco Jacobsen, abordando as diferenças observadas na 

representação da ex-presidente Dilma Rousseff no período entre 2011 e 2015. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Marcuschi (2008), a comunicação entre seres humanos só é 

possível devido à existência de gêneros do discurso, os quais são definidos, para o 

mesmo autor (2008, p. 161), como "[...] atividades discursivas socialmente 

estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de controle social e até 

mesmo ao exercício de poder". Além disso, eles são necessários para o processo de 

interação humano, uma vez que toda interação verbal se dá por meio dos gêneros 

discursivos. Marcuschi (2005) afirma ainda que os gêneros não são modelos 

estanques nem estruturas rígidas, mas servem para um fim social. Segundo 

Bazerman apud Marcuschi (2005), os gêneros são aquilo que a sociedade reconhece 

como tal em cada momento do tempo. 

Maingueneau (2004) subdividiu os gêneros discursivos em dois regimes: de 

gêneros conversacionais e de gêneros instituídos. O primeiro grupo inclui, como 

sugere o próprio nome, as conversas cotidianas, que são gêneros de pouca 

estabilidade, variando muito seus temas de acordo com a situação e contexto dos 

falantes. Por isso, são gêneros cuja divisão em categorias exatas é bem complexa. 

Em se tratando do regime de gêneros instituídos, incluem-se textos que, por traços 

de estilo, mantêm particularidades autorais - textos da esfera literária, religiosa, 

jornalística, política, etc – e textos cotidianamente comuns: entrevistas, debates, 

contas, listas, bilhetes. Esse grupo possui maior estabilidade e menos marcas 

autorais.  

Os jornais, que fazem parte desse segundo grupo, podem ser encarados 

como suportes para alguns outros gêneros. Um exemplo é a charge, que será 

aprofundada no presente artigo. A origem da palavra vem do francês charger e pode 

ser traduzida como carga, exagero, ataque; se caracteriza pelo excesso nos traços, a 
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fim de satirizar e tornar uma situação – normalmente relacionada com a política ou 

outros assuntos polêmicos – sarcástica, irônica, com teor de ataque. Caruso (1994) 

sintetiza o papel de tal produção artística, afirmando que "fazer charge é espremer 

em imagens o suco da vida política nacional”.  

Bressanin (2007, p. 508) postula que a charge jornalística "[...] atrai o leitor, 

pois, enquanto imagem, é de rápida leitura, transmitindo múltiplas informações e 

de forma condensada." Isto é, diferindo-se dos outros gêneros, sejam eles 

jornalísticos ou não, a charge possibilita maior contato com o leitor e aumenta o 

interesse dele, uma vez que veicula imagens, as quais vem acompanhadas de 

frases curtas e sintéticas, que, por vezes, servem para complementar e auxiliar o 

leitor a compreender melhor o assunto de que a reportagem relacionada trata.  

Cabello e Dias (2006) reafirmam que a charge, desde seu início, busca a 

conscientização e mobilização das camadas populares. Porém, ela deve, primeiro, 

fazer com que o leitor ria, para que, somente então, ele pense e busque mobilizar-

se. 

Maringoni (1996) comenta que nem todo assunto é passível da criação de 

charges e expõe a necessidade de ter bom senso na produção delas. Uma vez que o 

humor não pode agredir o leitor, o chargista deve saber escolher os temas. O autor 

exemplifica seu ponto de vista utilizando a morte de Ayrton Senna: se o desenhista 

tratar a tragédia ocorrida ao ídolo brasileiro com tom de comemoração, ele ferirá 

quem vê a charge e, dessa forma, quebrará o código de comunicação existente entre 

o profissional e seu público.  

A charge nasceu da caricatura. Isso ocorreu em meados do século XIX, com 

o desenhista francês Honoré Daumier, que criticava acidamente o governo nas 

publicações do jornal Le Caricature. Sua charge mais marcante, datada de 1831 

(figura 1), chama-se "Gargântua" e lhe rendeu seis meses de prisão.  
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FIGURA 1 – Gargântua, Honoré Daumier 

Fonte: LER BD3 

 

A charge satiriza o rei Luís Filipe I, conhecido por ser avarento. Abaixo de 

seu "trono" – que, aqui, faz referência ao vaso sanitário – encontram-se os membros 

do Parlamento, comparados às fezes do rei, enquanto, à frente, está o povo, maioria 

que paga quantidades exacerbadas de impostos. O nome da charge faz alusão ao 

livro homônimo, de 1534, escrito por François Rabelais, que conta a história de um 

gigante que era o símbolo de todos os defeitos da sociedade da época: os vícios com 

prazeres mundanos – bebedeiras, comidas e sexo. A obra criticava também o 

fanatismo religioso e até mesmo o sistema escolar do período.  

No Brasil, a primeira charge de que se tem conhecimento é de 1837 (figura 

2) e é chamada de "A Campainha e o Cujo". Seu autor é Manuel de Araújo Porto 

Alegre; todavia, a charge não continha assinatura: é provável que, por medo de ser 

preso, o autor preferiu não se identificar como tal. A charge circulou pelas ruas do 

Rio de Janeiro, avulsa, com o preço de 160 contos de réis. 

 

                                                           
3
 Disponível em: <http://lerbd.blogspot.com.br/2013/03/historias-em-quadrinhos-diante-da.html> Acesso em: 09 fev. 2017. 
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FIGURA 2 – A Campainha e o Cujo, Manuel de Araújo Porto-Alegre 

Fonte: BIBLIOTECA DIGITAL LUSO-BRASILEIRA4 

 

Essa arte trata, de forma irônica, das supostas propinas recebidas por 

Justiniano José da Rocha, diretor do jornal Correio Oficial, entidade que era ligada 

ao governo. Na charge, ele é representado recebendo um saco de dinheiro. 

Durante a ditadura militar brasileira, período marcado pela forte repressão 

política e pela censura, as charges assumiram papel de resistência, crítica e 

contestação às medidas adotadas pelo governo. Nessa época, surgiu a chamada 

"imprensa alternativa", que se caracterizava por ser contrária a tudo que acontecia 

no país naquele momento. O tabloide O Pasquim, que circulou entre os anos de 1969 

e 1991, é um dos mais memoráveis nesse viés. Os fundadores do jornal foram 

Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral e Ziraldo e as vendas atingiram a marca de 

200 mil exemplares. A charge a seguir (figura 3), que faz uma crítica direta à 

censura prévia – decreto de lei que obrigava os redatores de jornais ou revistas a 

submeterem seus editoriais à leitura prévia dos censores, para que eles 

permitissem ou proibissem a publicação –, utiliza-se do humor e de um apelo 

                                                           
4
 Disponível em: <https://bdlb.bn.gov.br//acervo/handle/123456789/47060>. Acesso em: 09 fev. 2017. 
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sexual, uma vez que as formas exageradas do corpo feminino e o grito da mulher, 

indicando falta de consentimento, insinuam que o homem provavelmente estava 

pensando em abordar a mulher, mas o fato de não ter dito nada ainda e já ter 

recebido a resposta negativa confere comicidade à charge ao mesmo tempo que 

critica a lei que, para eles, era tão absurda quanto a reação da primeira personagem 

da charge. 

 

 

FIGURA 3 – Censura prévia, Reginaldo José de Azevedo Fortuna 

Fonte: JAGUAR, AUGUSTO, SÉRGIO. (Org). O melhor do Pasquim: antologia, vol. 1 (1969 – 1971). Rio de Janeiro: 

Desiderata, 2006, p. 211. 

 

A charge logo foi reconhecida como possibilidade para noticiar de forma 

satírica e, ao mesmo tempo, bem-humorada qualquer área: política, esporte, 

religião, sociedade. Por conta disso, os jornais passaram a adotá-las e incorporá-las 

em suas publicações. A importância deste tipo de produção artística é inegável. De 

acordo com Maringoni (1996, p. 90), "O fato de hoje praticamente todos os grandes 

jornais brasileiros publicarem charges – alguns até na capa – indica uma tendência 

de se colocar o desenho de opinião com um peso editorial mais relevante."   

Contudo, as charges só fazem sentido se dentro de um contexto, ligadas aos 

costumes de um povo em determinada época ou região. Se retiradas dali, as 
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charges perdem o sentido, o que as torna perecíveis. Para Romualdo (2000), a 

linguagem da charge caminha em consonância com a notícia, necessita da novidade 

e, por conta disso, é considerada uma narrativa efêmera. 

 

ANÁLISE DAS CHARGES 

 

Conforme mencionado anteriormente, as charges são veiculadas 

principalmente por jornais, sejam eles impressos ou online, e localizam-se, 

normalmente, nas páginas de opinião. Portanto, é importante ressaltar a relação de 

intertextualidade que tais produções mantêm com os demais gêneros que se 

encontram próximos a elas. Como postula Romualdo (2006, p. 26): “[...] o fato de 

encontrarmos, em textos vinculados pelo próprio jornal, informações diversas que 

nos permitam interpretar a charge, mostra que esta mantém relações intertextuais 

com os outros textos jornalísticos.” 

Para o presente artigo, foram analisadas três produções de Marco 

Jacobsen, chargista da Folha de Londrina. Ocupando a primeira página após a capa 

do jornal, a Folha Opinião, conta com alguns espaços que veiculam gêneros, além 

da charge, que dialogam entre si: Editorial, Opinião do Leitor e Espaço Aberto. 

Datadas de 2010, 2013 e 2015, as imagens que compõe o corpus deste trabalho 

retratam a representação da ex-presidente Dilma Rousseff em momentos cruciais 

de seu governo. 

A primeira charge (figura 4), de 01 de novembro de 2010 – um dia após o 

resultado das eleições que tornaram Dilma presidente do Brasil –, é um claro 

exemplo da intertextualidade acima mencionada. A manchete da Folha de Londrina 

na data em questão era “Dilma, 1ª mulher presidente do Brasil”. Além disso, na 

mesma Folha Opinião, há textos que remetem à charge: o editorial tem o título 

“Dilma saberá debelar conflitos internos?” e, dentre as cartas opinativas, há uma 

intitulada “Chico Buarque”, na qual o leitor mostra-se descontente por saber do 

apoio do cantor à candidata. 
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FIGURA 4 – Agora é Dilma, Marco Jacobsen 

Fonte: Folha de Londrina, 11 de novembro de 2010 

 

Quanto a charge, os elementos não-verbais podem ser notados muito 

claramente e não demandam interpretação minuciosa. Dilma está sentada na 

cadeira presidencial recém ocupada, com a postura ereta, as mãos sobre a mesa e 

o olhar desviado do centro da imagem, o que indica falta de costume e insegurança 

com relação à posição que ela ocupará. Ao seu lado, representado como um urubu, 

o vice-presidente peemedebista, Michel Temer. Atrás dela, o retrato de Lula, que 

demonstra o apoio do ex-presidente do Brasil e companheiro de partido, por quem 

Dilma foi indicada como candidata à presidência. Além disso, para compreender o 

único elemento verbal presente na charge, é necessária a retomada das campanhas 

anteriores. A frase “Agora é Dilma” refere-se ao refrão da música de campanha de 

Lula, em 2002, “Agora é Lula”, que foi também o slogan do governo dele. Contudo, 

de acordo com Silva e Costa-Hübes (2010), por mais que “[...] as charges apareçam 

algumas vezes com legendas, títulos ou qualquer outro tipo de texto verbal, é o texto 

não-verbal que caracteriza o gênero, e é a decodificação e interpretação dele que 

levam o interlocutor à compreensão.” Isto é, embora a frase localizada acima dos 

elementos não-verbais seja pertinente, não é ela que determina o entendimento da 
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charge, uma vez que é possível compreendê-la e interpretá-la mesmo sem saber do 

que a sentença se trata. 

A próxima charge estudada é do dia 18 de junho de 2013 (figura 5). O 

contexto histórico no Brasil era caótico. Tratava-se da época em que ocorreu o 

aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus e a população, insatisfeita, saiu às ruas 

de centenas de cidades brasileiras, manifestando-se contrária ao ocorrido. Todos os 

veículos midiáticos consideraram importantíssimos os acontecidos do mês de junho 

de 2013. Portanto, mais uma vez, a intertextualidade mostra-se característica 

essencial para a charge. Na primeira página da edição desta data, há uma fotografia 

das manifestações ocorridas em Londrina, com o título “Onda de Protestos”; na 

Folha Opinião, na subdivisão Opinião do Leitor, há uma carta de um servidor público, 

com o título “Protestos em São Paulo”, a qual demonstra apoio às manifestações 

que estavam ocorrendo em todo o país. 

Com relação aos aspectos da charge, é preciso ter um conhecimento pouco 

mais aprofundado para compreendê-los. A presidente aparece de frente para uma 

televisão, na qual estão sendo mostradas imagens da multidão protestando 

fervorosamente. 

 

FIGURA 5 – Protestos, Marco Jacobsen 

Fonte: Folha de Londrina, 18 de junho de 2013 
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Todavia, apenas entender o contexto das manifestações naquele momento 

não é o suficiente para total compreensão dessa charge. A poltrona grande, com 

uma almofada acomodada nas costas, indica que Dilma está em casa, confortável. 

Porém, os olhos fixos à televisão e a feição preocupada quebram a casualidade da 

imagem. Abaixo da figura, o travessão na frase “- Já fui boa nisso...”, indica que a 

oração foi proferida pela ex-presidente. Para melhor interpretação da charge, é 

necessário remontar à história de vida de Dilma. Aos 16 anos, em 1964, começou 

sua militância na Organização Revolucionária Marxista – Política Operária. 

Posteriormente, ingressou no Comando de Liberdade Social. Sofreu torturas 

durante a ditadura militar, foi condenada a dois anos e um mês de prisão e teve os 

direitos políticos cassados por dez anos. 

Tendo em vista o histórico como manifestante de Dilma Rousseff, fica mais 

fácil entender a crítica implícita na charge: a preocupação transparecendo em sua 

fisionomia dá-se pelo fato de, por ter sido militante e vivido esta realidade, saber a 

força que os protestantes têm e o perigo que eles apresentam para um governo, 

podendo, até mesmo, derrubá-lo. 

A terceira e última charge observada é de 25 de setembro de 2015 (figura 6). 

Até o mês em questão, mais de 30 pedidos de impeachment haviam sido entregues 

à Câmara dos Deputados. Diversas eram as acusações e os motivos para se pedir 

cassação da presidente em exercício. Porém, o mais marcante deles era a questão 

das pedaladas fiscais, nome dado à prática do Tesouro Nacional de atrasar, 

propositalmente, o repasse de dinheiros para empresas públicas e privadas, com o 

objetivo de melhorar, mesmo que artificialmente, a economia do país, uma vez que, 

sem ocorrer a transferência de tal dinheiro, a prestação de contas mensal do 

governo seria bem menor do que deveria, de fato, ser. Houve muitos 

questionamentos acerca de essa prática caracterizar ou não crime de 

responsabilidade.  
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FIGURA 6 – Pedaladas, Marco Jacobsen 

Fonte: Folha de Londrina, 25 de setembro de 2015 

 

Coincidentemente, por motivos de saúde, Dilma mantinha uma rotina de 

exercícios, e sua principal atividade era andar de bicicleta pelo Palácio da Alvorada. 

Alguns fotógrafos captaram retratos da presidente se exercitando, os quais foram 

amplamente divulgados pela mídia. Desse modo, a comicidade presente na charge 

acima encontra-se na ambiguidade da palavra “pedaladas”, que pode ser referente 

tanto à atividade física feita pela presidente quanto ao atraso do repasse de dinheiro, 

prática ocorrida no governo Dilma. A representação da ex-presidente com roupas 

próprias para exercícios, pedalando sobre o mapa do Brasil, mescla ambos os 

sentidos da palavra, propiciando humor na charge e prenunciando o impeachment 

que embora, até então, não fosse oficial, era um assunto que estava em voga na 

data de produção da charge. 
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RESULTADOS DAS ANÁLISES 

 

Da comparação das três charges, é possível notar algumas disparidades 

bem marcantes, em se tratando do desenho das produções. Os traços utilizados 

para representar Dilma Rousseff na primeira charge diferem muito dos usados para 

retratá-la na segunda e na terceira. Isso acontece porque a primeira mulher eleita 

presidente do Brasil tentou compor sua imagem visual de presidenciável pautando-

se na desconstrução da feminilidade como característica inerente às mulheres. A 

primeira presidente do Brasil entrava na linha sucessória de 33 homens que haviam 

ocupado aquele cargo. Para Borba (1998, p. 168), “[...] ainda são poucas as 

[mulheres] que conseguem enfrentar o espaço da política e o fazem, em geral, com 

grandes sacrifícios: não têm intimidade com este espaço tradicionalmente 

masculino [...].” Com isso, Giudice e Furlan (2014) esclarecem que essa imagem 

diferenciada, objetivada por Dilma, visava à 

 

[...] contestação de um estereótipo do feminino baseado na submissão da 

mulher, que se constitui sobre a presunção de uma fragilidade que a 

impediria de exercer papéis considerados masculinos, buscando 

fortalecer uma espécie de “discurso-outro” desse estereótipo: as 

mulheres são capazes de equilibrar razão e emoção e por isso podem 

exercer cargos executivos de grande responsabilidade. 

 

Dessa forma, na primeira charge, fica nítido que o autor captou e 

representou os sinais, utilizados para quebrar o padrão esperado com relação às 

mulheres, que Dilma Rousseff emitia: representou-a com o cabelo bem curto, as 

sobrancelhas grosseiras, a boca grande, os dentes, também grandes, muito 

aparentes e os olhos exagerados; tratava-se de uma figura bem caricata, 

masculinizada.  

Em 2013, ano de produção da segunda charge, a presidente já ocupava uma 

posição que lhe era comum, demonstrava mais segurança e familiaridade com o 

ambiente, havia se acostumado àquele lugar que, anteriormente, era exclusividade 
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masculina. Ademais, sua imagem social também se modificou; ela aparecia, na 

mídia, mais ligada à filha e ao neto, explorando seu papel de mãe e avó, vestindo 

roupas tipicamente femininas, utilizando mais maquiagem. Essa modificação no 

visual foi refletida também na charge observada. O corte de cabelo, embora ainda 

curto, estava mais ajeitado, as sobrancelhas mais arrumadas, os olhos e boca mais 

delicados e até mesmo os trajes: ela apareceu com um vestido e sapatos de salto 

alto, além de colar e brincos.  Na terceira produção, permanece o mesmo perfil, 

embora ela tenha sido retratada com roupas de ginástica, por conta do contexto da 

charge. 

Retomando Silva e Costa-Hübes (2010), que afirmam que os elementos 

verbais não têm predominância nas charges, é preciso contradizê-los: sem as 

frases que compõem as figuras 5 e 6, seria impossível compreendê-las na íntegra e, 

com relação à figura 4, embora o entendimento do slogan que vem acompanhado 

dela não seja essencial, saber do que ele trata acrescenta muito à interpretação da 

charge. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo, foram observadas e contextualizadas três charges, de 

autoria de Marco Jacobsen, veiculadas pela Folha de Londrina. Além de aspectos 

históricos dos momentos de produção das charges, foram levados em conta pontos 

sociais e até mesmo pessoais da vida de Dilma Rousseff, os quais mostraram-se 

influentes para a criação da imagem que o chargista utiliza ao retratá-la. 

Pode-se notar o impacto do contexto sócio-histórico na moldagem de uma 

personalidade para a figura que protagoniza os principais acontecimentos do 

momento em questão, que é transformada em representação gráfica, por meio de 

desenhos, os quais são produzidos sendo embasados em detalhes que passariam 

despercebidos sem uma interpretação minuciosa, isto é, que não são notados na 

leitura rápida que os indivíduos fazem dos jornais em seus cotidianos. No caso 
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deste trabalho, observou-se a forma como os momentos cruciais do governo Dilma 

(2011-2016) foram representados nas charges – todos contaram com comicidade 

aliada a uma crítica implícita – e a mudança na imagem dela ao longo dos anos, em 

consonância com as modificações feitas em seu perfil como mulher e não apenas 

presidente. 

Ademais, conclui-se que a charge se configura como gênero crucial para 

veicular notícias, uma vez que utiliza o riso e a simplicidade para cativar o leitor. 

Embora seja efêmera e perca o sentido fora da situação em que foi produzida, se 

contextualizada, mostra-se uma excelente fonte para pesquisas e para 

compreensão do pensamento e criticidade da sociedade na época de sua 

elaboração.  
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