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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

Uma vez mais o ENEIMAGEM / EIEIMAGEM contou em sua 

programação com um Eixo de trabalho dedicado à Política. Como em edições 

anteriores do evento, as sessões de comunicação do Eixo trouxeram à tona 

uma grande diversidade de temas como também de abordagens teórico-

metodológicas. 

Agrupados tematicamente, os trabalhos aprovados puderam ser 

divididos da seguinte maneira quanto ao suporte das imagens pesquisadas: 

Quadrinhos/HQs e Mangás; Revistas (intelectuais, jornalísticas ou de 

variedades); Jornais; Cinema/Documentário; Televisão e, finalmente, os 

meios digitais, sejam web sites ou redes sociais. 

Houve também aqueles trabalhos voltados às questões propriamente 

teóricas, os quais discutiram as contribuições da semiótica, da iconografia, 

dos discursos imagéticos, entre outras. Assim, a despeito da multiplicidade 

de fenômenos estudados, como as representações políticas, a violência, o 

humor, a censura, as memórias e imaginários sociais, os expositores 

puderam travar um rico e fértil debate acerca dos caminhos de pesquisa no 

campo das imagens.  

Ao longo dos três dias de apresentações, notou-se como os diferentes 

estágios das pesquisas inscritas favoreceu o intercâmbio de ideais e 

experiências. Nesse sentido, houve desde expositores ainda cursando a 

graduação, passando por mestrandos e doutorandos, até os mais 

experientes realizando pós-doutorado. O mesmo se pode dizer de suas 

áreas de origem, incluindo a História, a Comunicação e as Letras, revelando 

que a cultura visual é necessariamente multidisciplinar. 

Em síntese, o Eixo Política do VII ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM refletiu 

a natureza geral do evento, agregando participantes do nordeste, sul e 

sudeste do Brasil, o que demonstra como o universo do político vem 

chamando a atenção de estudiosos de distintas áreas do conhecimento.              

 

Prof. Dr. André Lopes Ferreira 
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A política de conversão em Ramón Llull no Breviculum ex 

artibus Raimundi Lulli electum (1321).  

 
Crislayne Fátima dos ANJOS (UNESP-Assis)1. 

 
Resumo: 

O tema da conversão vem sempre envolto por um denso manto religioso que 

se sobressai e encobre, por vezes, as tendências sociais e políticas que esse 

fenômeno trás as consciências. Buscamos, através desse trabalho, dialogar 

sobre a política de conversão em Ramón Llull (1232-1316), apoiando-se no 

manuscrito Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum (1321) produzido pelo 

médico e cânon de Arras, Thómas Le Myésier (?-1336). Le Myésier conheceu 

Llull durante a primeira visita deste à corte francesa de Felipe, o Belo (1268-

1314). Fruto dessa relação, o Breviculum trás doze miniaturas de página 

inteira em forma de histórias ilustradas que retratam a vida do filósofo 

catalão. Debruçaremos sobre os aspectos políticos contidos por trás dos 

esforços missionários nos quais Ramón Llull dedicou cinquenta e três dos 

oitenta e quatro nos vividos.   

Palavras-chaves: Conversão; Ramón Llull; Política.  
 

Introdução. 
 

Ramón Llull nascerá em meio ao processo de reconquista dos 

territórios espanhóis que estavam sobre domínio muçulmano. Após o 

governo de cinco séculos, as possessões muçulmanas, que haviam 

constituído um terço da Península Ibérica, reduziram-se ao pequeno 

regimento de Granada em menos de vinte e cinco anos. Entre 1226 a 1248 

quase toda Espanha Islâmica tinha sido reconquistada pelo estandarte 

cristão (HILLGARTH, 1996). A história medieval hispânica foi à história de 

duas Espanhas, a muçulmana e a cristã2, cuja expansão dos reinos cristãos 

pelos territórios muçulmanos era considerada uma reconquista pelos 

séculos de usurpação. 

                                         
1Mestranda em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Câmpus 

Assis) sob a orientação do Prof. Dr. Ruy de Oliveira Andrade Filho. Bolsista CAPES. E-mail: 

crislaynefanjos@gmail.com. 
2PARDO PASTOR, Jordi. “Diálogo inter-religioso” ou “diálogo aparente” durante a Idade Média 

hispânica: Ramón Llull (1232-1316). Conferência proferida no Centro de Cultura Judaica – 

Casa de Cultura de Israel. São Paulo, 28/07/2004. Transcrição de Marcelo Pereira Lima, p. 41.  

mailto:crislaynefanjos@gmail.com
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No caso de Maiorca3, situada no Mar Mediterrâneo, no Arquipélago 

das Ilhas Baleares4, a distribuição de terras após a reconquista adquiriu 

configurações particulares em comparação com outras partes da Península 

Ibérica; as mourarias que se espalhavam pelas demais localidades não se 

constituíram na terra de Llull. Tal especificidade pode ter sido resultado da 

tomada violenta por Jaime I (1208-1276) e a ausência de negociações prévias 

de rendição5. 

De fato, as populações da Coroa Aragonesa, especialmente a das 

regiões conquistadas, misturaram-se. Os muçulmanos que continuaram na 

ilha foram submetidos à condição de escravos e inibidos de direitos e as 

comunidades judaicas que tinham vivenciado sua Idade de Ouro nos 

trezentos anos antecedentes6, começaram a ser pressionadas; vide os 

Debates de Paris (1240), o Debate de Barcelona (1263) e, posteriormente, o 

Debate de Tortosa (1413-14)7. Mesmo em meio às relações espinhosas, a 

Coroa de Aragão concentrava altos índices populacionais de muçulmanos e 

judeus do que em relação, por exemplo, ao reino de Castela. Estima-se que 

os não-cristãos constituíam mais de um quarto da população, isto é, mais de 

250.000 de um total de 900.000 (HILLGARTH, 1996). A este pluralismo social 

de Maiorca devemos o pensamento chave de Ramón Llull.  

                                         
3A família de Llull havia colaborado financeiramente com a coroa de Aragão, governada por 

Jaime I (1208-1276), durante a tomada de Maiorca em 1229, o que acarretou em benesses 

particulares perante a Corte.  
4Maiorca era uma sociedade predominantemente urbana e comercial. Local 

geograficamente privilegiado, de tradição cosmopolita por ser uma região de encontro, 

possuía um excelente porto, rota entre a Espanha e o norte da África, sendo também 

caminho natural entre Gênova, no norte da Itália, ao sul da Espanha. Paralelamente, a 

política expansionista da Coroa de Aragão estendia-se por mar, com intenso comércio ao 

norte da África e com o Egito.  
5JAULENT, Esteves. Introdução. LÚLIO, Raimundo. O livro do gentio e dos três sábios (1274-

1276). Raimundo Lúlio; tradução do catalão, introdução e notas de Esteves Jaulent. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001, p. 10. 
6MACCOBY, Hyam. O Judaísmo em Julgamento: Os debates judaico-cristãos na Idade Média. 

Tradução Laura Rumchinsky; revisão Jayme Salomão, Monique Balbuena e André Cardoso. 

Rio de Janeiro: Imago Ed., 1996, p. 44. 
7Tomaremos como referência o trabalho supracitado de Hyam Maccoby sobre os Debates.  

Somente sobreviveram registros detalhados dos três citados e os relatos sobreviventes 

mostram um palco conflituoso entre o judaísmo e cristianismo medieval. Para além de 

debates, os três encontros foram, em seu cerne, julgamentos cujo réu era o próprio 

Talmude. Com exceção do Debate de Barcelona que fora o mais equilibrado e o que mais se 

aproximou das condições de igualdade, visto que o seu representante judeu ser Moisés ben 

Nahman (conhecido por Nahmânides), um dos maiores eruditos da história judaica, os 

demais atuaram fortemente nos ataques à religião e experiência histórica judaica. IDEM, 

Ibidem. 
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A Idade Média hispânica: entre cristãos, judeus, muçulmanos e 

Ramón Llull. 

Ramón Llull fora um prolífico autor. Transeunte confesso dos mais 

abundantes campos da intelectualidade medieval, suas extensivas obras 

versam sobre a espiritualidade, literatura e teologia, para superficialmente 

citarmos suas produções. Essa produtividade, posteriormente erudita, 

tornou-se substancial após sua conversão, aos trinta anos. Mas, se 

comparado a São Francisco de Assis (1182-1226), seu modelo8, que se 

despojou da vida mundana com pouco mais de vinte anos de idade ou aos 

seus semelhantes como, por exemplo, Tomás de Aquino (1225-1274) que aos 

dezenove anos decidiu-se unir a ordem dominicana, a conversão de Ramón 

Llull foi tardia.  

Antes de sua conversão, Ramón atuava para a coroa de Jaime II (1243-

1311) como senescal9, tinha família e filhos e dedicava-se ao ofício da escrita 

trovadoresca. Fora no deleite desta escrita que Llull presenciou as cinco 

aparições do Cristo crucificado10. Sua vida se delineou no específico modelo 

hagiográfico medieval, onde o convertido percorre o processo de 

                                         
8Em Vita Coetaena, sua autobiografia, ao rememorar seus dias de conversão, o filósofo 

confessa ter sido “provocado pelo exemplo de Francisco” ao ouvir, em outubro de 1261, o 

bispo de Maiorca proferir sobre a vida do santo. Admirado pelo propósito de dar a vida por 

Cristo, futuramente despojou-se da vida pecaminosa para tornar-se pregador. In: LLULL, 

Ramón. Vita Coaetanea/A Contemporany Life/Vida coetánea/Vida coetània. Edição de Antonio 

Cortijo Ocaña. Califórnia: John Benjamins Publishing Company, 2017, p. 09-10. 
9Durante o reinado de Jaime II, Llull tornou-se senescal, ofício este que surgirá a partir da 

metade do século XII nos reinos da Península Ibérica, palco de profundas transformações 

políticas, originadas da expansão territorial e conquista de novas possessões de domínio 

mulçumano. Esta extensão de influência a territórios mais vastos obrigou as monarquias 

ibéricas a adotar um sistema auxiliar para suprir as deficiências existentes nas relações entre 

o poder central e estas novas posses. Neste novo panorama surgiram os ofícios de 

mayordomo, oficial que, com a exceção dos condados catalães, atuará em todas as terras de 

reconquista aragonesa, e o ofício de senescal que surgirá paralelamente atuando em 

territórios sobre o domínio de influência da Coroa de Aragão. Ambos os cargos, por serem 

próximos à pessoa do rei, necessitam que seus representantes sejam de “alto linaje, 

importantes y destacadas dentro del territorio y sobre todo leales al reino y a su persona”. 

In: SACHO CASABÓN, A.I. Los cargos de mayordomo, senescal y dapifer en el reinado de 

Alfonso II de Aragón. Aragón en la Edad Media , nº08, 1989, p.599-600. 
10Em sua autobiografia, Vita Coêtanea¸ Llull descreve seu processo de conversão, aos trinta 

anos. Debruçado sob a escrita de um poema à sua amante, Ramón vivencia cinco aparições 

à sua direita do Cristo crucificado, em cinco dias seguidos. Tendo isto como um alerta à 

corrupção que o circundava e um chamado para disseminar a palavra de Deus aos infiéis e 

pecadores, Llull desnudou-se de seus bens, deixou sua família e trabalho para dedicar-se ao 

apostolado e à conversão dos não-cristãos.  
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arrependimento e, diante deste, rompe com todo seu passado. Em seu caso, 

isso se expressou pela repulsa de algumas práticas cotidianas de sua 

juventude como o adultério, circunscrito na execração aos prazeres carnais 

e ao trovadorismo. Sua conversão e vida missionária foram ricamente 

ilustradas pelo cânon de Arras, médico e membro da Sorbonne, Thomás Le 

Myésier, hóspede na corte filipina durante a primeira estadia11 de Llull em 

terras francesas12.  

 

 
As visões do Cristo. 

Detalhe da iluminura do Breviculum (Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum Handschrift der 

Badischen Landesbibliochek Karlsruhe aus der Klosterbibliochek Sankt PeterSignatur: St. Peter 

perg.92). 

 

Este diminuto pertence a um trio de iluminuras do Breviculum que 

mostram a história da conversão.  Llul está sentado, com a cabeça 

ligeiramente inclinada para o alto enquanto escreve uma canção de amor. 

                                         
11Fora a primeira incursão de Ramón Llull fora de seu eixo atual. Desde sua conversão, 

Ramón Llull limitou-se a transitar pelo reino de Maiorca e algumas cidades continentais da 

ilha, como Montpelier e Perpignam. 
12Em 1287 havia se dirigido a Roma com o intuito de propor ao Papa e aos cardeais a 

implantação de escolas missionárias para o ensino do árabe e judeu para a ampliação dos 

métodos para a conversão. Ao chegar, é informado que o papa Honório IV (1210-1287) havia 

falecido. Após a malsucedida viagem a Cúria Romana, dirige-se a França com o mesmo 

propósito. Na aurora de seus cinquenta e seis anos, o filósofo maiorquino já estava maduro 

sobre a vida na corte e sua visita não havia sido realizada despretensiosamente. A política 

francesa fortalecia-se e, além do mais, o rei Felipe, o Belo (1268-1314) era sobrinho de Jaime 

II através de sua mãe, Isabel de Aragão (1243-1271). O parentesco próximo e as antigas 

relações na confederação catalano-aragonesa podem ter servido de incentivo para Llull na 

busca de apoio para seus planos estratégicos de conversão. 
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No alto, as visões da cruz se repetem cinco vezes, crescendo 

proporcionalmente no transcorrer dos cinco dias de revelação. No 

espetáculo da crucificação, Cristo está suspenso e seu semblante apresenta 

um aspecto de plenitude em meio à dor. O engrandecimento das dimensões 

atinge o espectador com clareza no que diz respeito à metamorfose do corpo 

de Cristo para o corpo enfermo.  

A vulnerabilidade de Llull frente à graça do Cristo preserva a cisão da 

consciência de um homem mundano pela elevação do espírito. Essa seria 

uma das características essenciais da filosofia luliana, a capacidade da razão. 

Em seus escritos buscou articular minuciosamente a união entre vida e 

pensamento, refletidos sobre “o fato de o homem pensar sempre em 

consequência de quem ele é, [...]” (JAULENT, 2001, p. 07). Na medida em que 

se abria à consciência, Ramón interpretou as visões como um chamado e, 

aceitando-o, despojou-se de seus bens e saiu em peregrinação para Santa 

Maria de Rocamador e Santiago de Compostela.  

Pelos nove anos seguintes dedicou-se aos intensos estudos, antes de 

tornar a defesa da fé cristã seu projeto de vida, gerindo ao que P. Burns 

conceitua de “[...] o sonho da conversão no século XIII” (BONNER, 1988, p. 

171). Diferentemente de Ramón de Penyafort (1175-1275)13, a proposta de 

fundação de escolas missionárias por Llull transcendia o ato de estudo da 

língua do outro. A realização do trabalho missionário exigia uma exposição 

da fé cristã através de argumentos verossímeis. Era preciso que o ouvinte 

compreendesse o conteúdo da prédica e que sua percepção e inteligência de 

escuta participassem do processo de audição, pois, sem esta integração, não 

haveria a união com a mensagem propagada, resultando na não adaptação 

ao movimento de pregação (MIATELLO, 2017). Somente existiria uma religião 

salvífica, mas não se abandonaria uma fé pela outra sem estar convencido 

de suas verdades (DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1987).  

Contudo, Ramón Llull tinha consciência das dificuldades na qual se 

envolviam os conversos em solo cristão e de suas vidas suprimidas de 

direitos. Aos judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, as 

dificuldades não cessariam. Estes perdiam suas comunidades e, 

frequentemente, suas posses, mas sem ainda pertencer à sociedade cristã, 

                                         
13Conselheiro e confessor de Jaime I (1208-1276) o clérigo dominicano foi figura de destaque 

nos anos que precederam a reconquista no âmbito político religioso, cujo projeto 

missionário incluía “a fundação de escolas nas cidades ocupadas pelos reis cristãos, à 

imposição da pregação cristã nas sinagogas e a organização de controvérsias entre teólogos 

e rabinos” (JAULENT, 2001, p. 09). Embora as disposições de Penyafort advogassem sobre 

uma conversão calcada em argumentos, não se excluía a ideia de aplicação da força bruta, 

se necessário (PARDO PASTOR, 2004).  
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que continuava a desprezá-los. Em território aragonês, as condições 

intensificavam-se. A conversão dos muçulmanos enfrentavam sinais de 

resistência pelos senhores de Maiorca em virtude dos prejuízos econômicos 

que resultariam dela. A mesma devolvia ao escravo sua liberdade e, devido, 

a esta “elevação” social, não era muito favorecida (PARDO PASTOR, 2004; 

HILLGARTH, 1996).  

A Espanha medieval contemplou a tolerância política, não norteada 

pela reverência religiosa ou liberdade do outro, mas gerada pela necessidade 

fática de integrar a realidade social dentro do mesmo sistema político 

(DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1999). O panorama era de um lugar de fronteira, 

com “processos de intercâmbio cultural” (PARDO PASTOR, 2004, p.43) entre 

as três grandes comunidades religiosas distintas que habitavam o mesmo 

marco sociopolítico. As relações com o judaísmo e o islamismo eram os 

aspectos que diferenciavam a cristandade espanhola em relação à europeia, 

“a cristandade espanhola tinha encontrado sua identidade na luta contra o 

infiel” (DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1999, p. 61).  

Não atribuímos a Ramón Llull a concepção de antimuçulmano, 

contudo, as fronteiras com o Islã se enrijecem mediante a sensibilidade 

protetora do espaço cristão presente em sua filosofia. Seu pensamento 

fundamentou-se em três propósitos principais: preparar-se e dispor-se ao 

martírio; escrever o melhor livro do mundo, para convencer os infiéis de seus 

erros e fundar monastérios e escolas para o ensino de língua árabe 

(DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1987).  

Em primeiro lugar, o martírio não seria um ato isolado, único. Para Llull 

o martírio evidencia o conhecimento e o amor a uma verdade que se 

encontra no íntimo de sua alma (JAULENT, 2001). Este caráter devoto ao 

martírio, com um leve toque do sufismo muçulmano, provém dos princípios 

franciscanos, aos quais Llull vai combinar de maneira genuína com os 

elementos da ordem dominicana.  
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Llull ouvindo um sermão e tomando o hábito franciscano. 

Detalhe da iluminura do Breviculum (Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum Handschrift der 

Badischen Landesbibliochek Karlsruhe aus der Klosterbibliochek Sankt PeterSignatur: St. Peter 

perg.92). 

 

Nessa grande iluminura encontra-se o momento da pregação do 

bispo. Uma árvore verde, com tronco e galhos retorcidos, divide a cena do 

fólio em dois momentos distintos sendo que, do lado esquerdo, vê-se o 

bispo, portando capa e mitra, pregando sobre um púlpito. Diante dele, um 

grupo amontoa-se para ouvi-lo sendo dois religiosos, trajando hábitos pretos 

e tonsurados, sendo que se posiciona a frente, com o queixo apoiado na mão 

esquerda, aparente interessar-se substancialmente com as palavras 

proferidas. Em todo caso, os ouvintes mostram-se atentos, com os olhos 

concentrados na fala que se pronuncia. Llull, calvo, está ao lado de uma 

dama, possivelmente uma freira devido ao capuz de mesma cor que dos 

outros dois religiosos. Do lado direito, Ramón veste o hábito franciscano com 

a ajuda do clérigo que segura às mangas do burel. Os eventos descritos 

deixou-nos saber, graças à autobiografia do filósofo maiorquino, Vita 
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Coetânea, que em outubro de 1261 Llull ouviu o bispo de Maiorca proferir 

sobre a vida de São Francisco de Assis (1182-1226) durante uma pregação. 

Ramón confessou ter sido “provocado pelo exemplo de Francisco” (LLULL, 

2017, p. 09-10) e pelo propósito de dar vida por Cristo14.  

Entretanto, a descrição da imagem nos permite refletir sobre o caráter 

persuasivo da pregação. Para Ramón Llull, a pregação é um exercício que, 

quanto mais espíritos atingidos pelo pregador, melhor se cumpre seu papel. 

Para ele “a pregação transcende o seu lugar litúrgico e atinge o cerne do 

ordenamento social” (MIATELLO, 2017, p. 1163).  Sua constante luta em fazer 

com que a cristandade se dê conta de que há de se trabalhar pelo 

“ordenamento do mundo” mostram a postura crítica frente à realidade da 

sociedade pluralista em crenças na qual pertence. A participação ativa de 

todos os segmentos sociais e a necessidade de converter as classes 

dirigentes para que estas convertessem o povo descrevem a prospectiva 

luliana da unidade cristã sócio-religiosa, sob a égide de um programa 

apologético para a realização de uma nova ordem ético-social (RAMÍS I 

SERRA, 1991). 

Defensor ávido do diálogo, suas feições alimentavam-se de 

argumentos racionais, condensadas em sua defesa e movidas pelos 

parâmetros de esclarecer ao infiel os erros de sua fé. “[...] a razão humana, 

mesmo limitada, ainda era um dom concedido por Deus e fazia parte da 

natureza da razão do próprio Deus” (MACCOBY, 1996, p.67). Conciso da 

importância da intelectualidade árabe-muçulmana e partidário do diálogo 

islamo-cristão destinado a conversão (GUICHARD, 2002), Ramón comprou 

um escravo para aprender a língua árabe15.  

                                         
14Em vida nunca se vinculou a nenhuma ordem mendicante, mas a proximidade com os 

franciscanos era evidente, ao passo de ser enterrado na Basílica de São Francisco, em Palma 

de Maiorca.  
15“E mais adiante comprou um mouro, para que dele pudesse aprender a língua arábica ou 

mourisca. E, como desta forma ele estivesse estado pelo espaço de nove anos, aconteceu 

que um dia de manhãzinha o dito mouro, ausente o dito reverendo mestre, blasfemou o 

sobresanto nome de Jesus Cristo. A qual coisa depois como lhe fosse recontada, inquieto 

pelo intrínseco zelo de Nosso Senhor, feriu o dito mouro assim na boca como na cara, cabeça 

e outras partes de seu corpo, e, como o dito mouro fosse muito alto de coração e fosse 

quase do estado de mestre do dito senhor seu em mostrar-lhe a língua mourisca, o escravo 

teve grande ira dos ditos golpes, e de fato, pensou de que forma e maneira o poderia matá-

lo.” LLULL, Op.cit., 2017, p. 80. 
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A disputa com o escravo muçulmano. 

Detalhe da iluminura do Breviculum (Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum Handschrift der 

Badischen Landesbibliochek Karlsruhe aus der Klosterbibliochek Sankt PeterSignatur: St. Peter 

perg.92). 

 

O fólio é dividido em três partes que narram distintos momentos da 

relação entre Llull e seu escravo. No primeiro vemos ambos sentados de 

frente um ao outro, gesticulando e apontando para o livro aberto entre eles 

durante uma conversa. No segundo plano, vemos um momento de 

hostilidade, refletido na tentativa de Llull em acalmar seu escravo, cuja mão 

esquerda está desferindo um soco e a direta está fechada em punho. Ramón 

apoia sua mão direta no ombro esquerdo de seu escravo, enquanto 

posiciona sua mão esquerda acima da mão direita fechada em punho. No 

terceiro ato, Ramón se depara com seu escravo, suicidado, pendurado por 

uma corda.  
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Em primeiro lugar, Ramón foi um entusiasta da cultura árabe. Pierre 

Guichard (2002) descreve-o como um grande exemplo do fascínio e ceticismo 

que o Islã suscitava nos ocidentais. Ao final do século XIII e do grande impulso 

expansionista da reconquista, a cristandade espanhola esforçou-se para 

conservar a tradição muçulmana e afirmar sua hegemonia política no campo 

das letras. Com o apoio da intelectualidade judaica operou-se, 

principalmente sob a coroa de Afonso X (1221-1284), o Sábio, a tradução e 

assimilação do acervo cultural árabe. “A atividade cultural dos cristãos 

espanhóis, sobretudo na tradução da ciência árabe, influiu em toda a Europa 

e foi, sem dúvida alguma, a maior contribuição da Espanha para a cultura 

europeia” (DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1999, p. 61).  

Sob a perspectiva estritamente cristã, a pluri-religiosidade social 

estabelecida na Espanha, influenciada pela ciência árabe e judaica, não 

estava em concordância com os ideais restritivos da cristandade ocidental. 

As inter-relações causavam indagações sobre a pureza da fé e acerca da 

integridade do povo espanhol em meio a uma sociedade não toda ortodoxa. 

A cristandade via na Espanha um espaço na qual a cristianização não havia 

se realizado plenamente e mesmo envolvidos por atribuições 

caracteristicamente potenciais como intrigas, enganos, falsidades e erros, os 

muçulmanos e judeus trouxerem a Espanha uma específica configuração 

sócio-religiosa em detrimento da idealizada identidade cristã e sua ordem 

correspondente.  

Contudo, esta mesma sociedade ternária viu no prelúdio da Idade 

Moderna o nascimento de um singular modelo inquisitorial, cujo objetivo 

inicial pôs a serviço um incisivo controle ideológico ao substrato judeu e 

muçulmano em seu corpo social. “A Europa exigiu da Espanha a reconquista 

de sua identidade cristã” (DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1999, p. 64). Consciente 

da situação fronteiriça de sua sociedade, a grandeza do pensamento luliano 

reside no encontro entre o antigo e o novo, ou seja, na tradicional e 

revolucionária proposta na compreensão dos problemas que o norteavam.  

O encontro de Llull com a cristandade fora da sua Maiorca natal foi 

impactantemente dramático em relação aos problemas da conversão dos 

não-cristãos e constantemente apontado por ele como um fundamental 

defeito da Igreja.  
 

Considerações Finais.  

Ramón Llull nasceu e cresceu em um território de contínuo choque 

social, cultural e religioso entre as três distintas sociedades que habitavam 

sua terra natal após a Reconquista; a Cristã, a Islâmica e a Judaica. Os fatores 

distintos entre o mundo latino cristão e árabe muçulmano influenciaram seu 
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pensamento e suas produções intelectuais, tornando-o uma figura ímpar em 

seu trabalho apologético de conversão. A compreensão escarnada sobre o 

cristianismo fronteiriço, em diálogo constante com outras religiões, 

concebeu-o reflexões genuínas sobre as implicações político-sociais desta 

ocasião. 

O conceito de tolerância religiosa atualmente propalada está imersa 

nas contendas existentes no cerne das espinhosas relações entre Ocidente 

e Oriente que reascenderam para a contemporaneidade a discussão sobre a 

possibilidade de um diálogo inter-religioso16. O medievalista espanhol 

Francisco García Fitz atribuiu ao contexto atual, onde as relações se fazem 

espinhosas, ao ressurgimento desta concepção de convivência pacífica na 

Idade Média hispânica, disseminada pelos meios de comunicação e pelos 

discursos políticos oficiais que referenciam a esta Espanha plural e tolerante 

(GARCÍA FITZ, 2003).  

Para Pardo Pastor (2004) o conceito de “diálogo inter-religioso” não 

existe, devido aos entraves inter-culturais impostos pelo homem; “aquele 

que tinha o poder o exercia de maneira opressiva diante daquele que lhe era 

diferente” (2004, p. 39).  
 

Referências. 

Fontes. 

LE MYÉSIER, Thomas. Breviculum ex artibus Raimundi Lulli electum. 1321.  

Disponível em: http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/98149.  

Acesso em: 03/03/2019. 

LLULL, Ramón. Vita Coaetanea/A Contemporany Life/Vida coetánea/Vida coetània. 

Edição de Antonio Cortijo Ocaña. Califórnia: John Benjamins Publishing Company, 

2017.  

 

Bibliografias.  

BONNER, Anthony. L’apologètica de Ramon Martí i Ramon Llull da vant de l’islam i 

del judaisme. Actes de les I Jornades de Filosofia Catalana, Girona, 1988.  

DOMÍNGUEZ REBOIRAS, Fernando. Idea y estrutura de La Vita Raymundi Lulli. 

Studia Lulliana, v.27, nº01, p.1-20, 1987.  

DOMÍNGUEZ REBOIRAS, Fernando. La España Medieval, Frontera de la Cristandad. 

Revista Notandum III, p.57-68, 1999.  

GARCÍA FRITZ, F. Las minorías religiosas y la tolerancia en la Edad Media hispánica: 

¿Mito o realidad?, In: SANJUAN, Alejandro García. (ed.), Tolerancia y convivencia 

                                         
16A busca pelo diálogo está relacionada ao Concílio Vaticano II ou XXI Concílio Ecumênico da 

Igreja Católica, convocado pelo papa João XXIII em 25 de dezembro de 1961, por meio da 

bula papal Humanae Saluti¸ e iniciado em 11 de outubro de 1962. 

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/98149


 

23 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

étnico-religiosa en la Península Ibérica durante la Edad Media. III Jornadas de 

Cultura Islámica, Universidad de Huelva Publicaciones, 2003, pp. 13-56.  

GIL, José. Corpo. In: ROMANO, R. (dir.). Enciclopédia Einaudi, vol.32, soma/psique. 

Lisboa: Casa da Moeda, 1ªedição, 1995. 

GUICHARD, Pierre. Islã. In: LE GOFF, J. & SCHMITT, J. C. Dicionário temático do 

Ocidente Medieval. Bauru: EDUSC, 2002, p. 633-649. 

HILLGARTH, J. Vida I Impotància de Ramon Llull em el contexto del segle XIII. 

Anuario de Estudos Medievales, nº26, 1996. 

HOYOS, Xavier Bonillo. La traducción francesa medieval del Libro de maravillas de 

Ramon Llull (fr. 189 de la BNF) y su relación con la tradición manuscrita catalana. . 

Revista de Lengua e Literatura Catalana, Gallega y Vasca, vol.XX, 2015. 

JAULENT, Esteves. Introdução. In: LÚLIO, Raimundo. O livro do gentio e dos três 

sábios (1274-1276). Raimundo Lúlio; tradução do catalão, introdução e notas de 

Esteves Jaulent. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

MACCOBY, Hyam. O Judaísmo em Julgamento: Os debates judaico-cristãos na 

Idade Média. Tradução Laura Rumchinsky; revisão Jayme Salomão, Monique 

Balbuena e André Cardoso. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1996.  

MIATELLO, André Luis Pereira. Pregação e Cavalaria no processo de expansão da 

cristandade latina: o papel da Ordem da Milícia de Ramón Llull (1232-1316). 

Horizonte, Belo Horizonte, v.15, n.48, p. 1151-1190, 2017.  

PARDO PASTOR, Jordi. “Diálogo inter-religioso” ou “diálogo aparente” durante a 

Idade Média hispânica: Ramón Llull (1232-1316). Conferência proferida no Centro 

de Cultura Judaica – Casa de Cultura de Israel. São Paulo, 28/07/2004. Transcrição 

de Marcelo Pereira Lima.  

RAMÍS I SERRA, Pere. Llibre de les Bésties: El Príncipe y la Sociedad. Studia Lulliana, 

nº31, p. 149-165, 1991. 

SACHO CASABÓN, A.I. Los cargos de mayordomo, senescal y dapifer en el reinado 

de Alfonso II de Aragón. Aragón en la Edad Media , nº08, 1989.  

 



 

24 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Estetização da política e estética da mercadoria: uma análise 
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma análise da loja do site do 

Movimento Brasil Livre (MBL) a partir dos conceitos de W. F. Haug em sua 

obra Crítica da Estética da Mercadoria. Partindo do princípio apresentado por 

Walter Benjamin sobre a “estetização da política”, interpretamos aquele que 

pode ser descrito como o principal elemento de eficácia do MBL, a saber, seu 

esforço de não parecer uma organização política. Criado em 2014, o MBL 

cresceu exponencialmente ao longo dos últimos cinco anos, elegendo 

vereadores e deputados ligados à organização. Ao observar o uso geral que 

o movimento faz das mídias sociais digitais, apontamos para o recurso a 

procedimentos políticos tradicionalmente ligados às organizações de 

esquerda, contudo estetizados de tal modo a não parecerem ações de uma 

organização política. Nesse sentido, reconhecemos a loja no site do MBL, 

instrumento que visa arrecadar fundos para a manutenção de um 

movimento, como uma propagadora de um estilo de vida jovem, observável 

nos produtos anunciados. Assim, os ideais políticos ganham uma aparência 

mercantil de interesse para o espírito consumidor. 

 

Palavras-chaves: Estetização da Política, Estética da Mercadoria, Movimento 

Brasil Livre 

 

Apresentação 

O presente trabalho apresenta uma análise do Movimento Brasil Livre 

(MBL) a partir da interpretação de sua práxis comunicacional. O rápido 

espraiamento do MBL na arena política, com inquestionável eficácia na ação, 

coloca os analistas em dificuldades de avaliação, o que gera meras 

descrições moralizantes do feito, justamente o terreno em que o movimento 

mais cresceu com o uso hábil de suas contradições. A fim de estabelecer uma 

crítica objetiva desse processo, entendemos que a rápida ascensão do MBL, 

desde seu surgimento após a crise de 2013 até os dias de hoje, está ligada à 

                                         
1 Professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de 

Londrina. e-mail: manoel.bastos@gmail.com 
2 Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina. e-mail: 

juliafdmoura@gmail.com 
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eficácia no uso de estratégias comunicacionais visando uma nova maneira 

de lidar com o universo político. O fundamento está no uso de técnicas cuja 

diretriz diz respeito ao esforço de mitigar qualquer aparência política da 

própria ação política. Basicamente, trata-se de avaliar como o MBL mobilizou 

aquilo que Walter Benjamin chamou de “estetização da política” para 

caracterizar as estratégias do nazi-fascismo à sua época. Levando em 

consideração o aporte conceitual de Wolfgang Fritz Haug e sua Crítica à 

Estética da Mercadoria, a “estetização da política” visa justamente lidar com a 

aparência das lutas políticas, esvaziando-as justamente de seu conteúdo 

tenso e contraditório, visando a oferta de um estilo de vida palatável e 

acrítico, resignado e feliz com a alienação imposta. 

Para apresentar a interpretação do caráter aparente das ações do 

MBL, recorreremos inicialmente a uma brevíssima revisão do conceito de 

“estetização da política” de Walter Benjamin, ressaltando ainda o esforço 

análogo de conceituação da estratégia contrária, a saber, a “politização das 

artes”. Em seguida, visaremos observar o conceito de Benjamin sob os 

aspectos descritos por Haug sobre o fascismo como um socialismo aparente. 

Por fim, de posse dos conceitos apresentados, faremos uma descrição 

analítica e crítica do site do MBL, tomando por objeto empírico aquele local 

designado como “loja”, em que o MBL vende uma série de produtos ligados 

ao movimento e seus ideais. Reconheceremos aí os elementos em que a 

estética da mercadoria funciona como a aparência de um projeto político 

cujo interesse é justamente distorcer táticas das organizações e movimentos 

contra os quais o MBL age. 
 

Estetização da política e estética da mercadoria 

Em 2014 nasceu um novo movimento político neoliberal no Brasil, o 

MBL (Movimento Brasil Livre).3 Caracterizando-se inicialmente como 

apartidário e defensor da liberdade, o movimento cresceu e acabou se 

desdobrando, tomando uma forma mais complexa, multiforme, e tornando 

claro seu duplo caráter,  dando hoje espaço à eleição de seus integrantes 

para diversos cargos públicos, como vereadores e deputados e à mais de 3 

milhões de curtidas no Facebook e 912 mil seguidores no Instagram4.  

Liderado por jovens e voltado a eles, o movimento contém os mesmos ideais 

                                         
3 Dado o caráter do texto, não podemos apresentar a seguir mais do que uma descrição 

extremamente sumária do MBL. Contudo, avaliações mais pormenorizadas do movimento 

podem ser obtidas, por exemplo, na dissertação de Júlia Frank de Moura (2019), bem como 

na dissertação de Diego Batista Rodrigues de Oliveira (2018), ou no trabalho de Jefferson 

Rodrigues Barbosa (2017). 
4 Dados coletados no dia 21 de abril de 2019. 
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neoliberais da escola de Chicago e dos think tanks5 que o patrocinam, mas, 

com uma estética diferente, alternativa e nova, além do uso das redes sociais, 

novidade em relação aos movimentos anteriores ao século XXI. Quanto a 

essa estética do MBL, perceptível e propagada por meio de suas redes 

sociais, postagens, vídeos no YouTube e, até mesmo, do estilo de seus 

líderes, ela é algo que chamou a atenção da imprensa, por ser muito bem 

definida e, até mesmo, complexa para um movimento de direita, e acabou 

caracterizando os jovens do movimento como “uma banda de indie rock”6. 

Toda essa caracterização está dentro do que Guy Debord conceitua 

como sociedade do espetáculo, tornando necessário o entendimento da 

estetização destes movimentos, em prol do mercado e do neoliberalismo. 

Debord define o espetáculo como a relação social de pessoas mediada por 

imagens e, hoje, com as redes sociais e o surgimento de movimentos como 

o MBL, é ainda mais crucial entender essa relação espetacularizada e a 

estética da assim chamada “direita alternativa”, que assim torna efetiva, 

materialmente traduzida sua “(...) visão de mundo que [dessa maneira] se 

objetivou” (DEBORD, 1998, p.14). É a aparência a principal formadora da 

sociedade do espetáculo: 

 
O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade 

de fenômenos aparentes. Suas diversidades e contrastes são as 

aparências dessa aparência organizada socialmente, que deve ser 

reconhecida em sua verdade geral. Considerado de acordo com 

seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação da aparência e a 

afirmação de toda vida humana como simples aparência (DEBORD, 

1998, p.16). 

 

A “afirmação da aparência”, tal qual descrita por Debord, deve ser 

observada não só como um elemento objetivo, constitutivo das relações 

sociais espetacularizadas, mas também como uma estratégia política 

condizente com a manutenção da espetacularização do social.7 É segundo 

                                         
5 Think tanks são instituições, geralmente estrangeiras, que financiam pesquisas e grupos de 

propagação de ideologias políticas, como o MBL.  
6 Jornalista se referiu ao movimento como banda de Indie Rock, em matéria Online. MARTÍN, 

Maria. Não é uma banda de Indie Rock, é a vanguarda anti-Dilma. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/12/politica/1418403638_389650.html>. Acesso 

em: 17 dez. 2018.   
7 De fato, Debord dedica pouquíssimas linhas ao fascismo e, até segunda ordem, num viés 

bastante demarcado por uma avaliação conceitual equivocada, baseada na noção de 

“totalitarismo”. No capítulo dedicado ao “proletariado como sujeito e como representação”, 

Debord dedica uma tese ao fascismo em meio a sua crítica ao estalinismo como o ápice da 

burocratização do movimento operário. Contudo, numa mesma frase a percepção inicial do 
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tais termos que entendemos a concepção benjaminiana de “estetização da 

política”, presente em seu célebre ensaio “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”, escrito com a expectativa de que seus conceitos 

não poderiam ser “de modo algum apropriáveis para os fins do fascismo” 

(BENJAMIN, 2012, p. 180). 

Entendemos o texto de Benjamin como uma observação acurada das 

potencialidades revolucionárias, no campo das artes, contraditoriamente 

liberadas pelo desenvolvimento das forças produtivas desde meados do 

século XIX. Destacando o conceito de técnica8, Benjamin avalia, por exemplo, 

as possibilidades revolucionárias presentes no cinema, por exemplo em 

Chaplin, em contraste com o resultado reacionário que as massas chegam 

diante da pintura mais avançada de sua época, como o cubismo de Picasso. 

Ao final do texto, para expor o contraste de seus argumentos ante as 

finalidades fascistas, Walter Benjamin destaca a “estética da guerra”. 

Segundo Benjamin, a sociedade de sua época estava marcada pela 

duplicidade da proletarização e da massificação. O cinema, para Benjamin, 

era a expressão técnica da correspondência entre a reprodução em massa e 

a reprodução das massas. A isso, ainda acompanhando Benjamin, o fascismo 

respondia organizando as massas proletárias ao viabilizar a expressão de 

sua natureza, contudo inviabilizando a abolição das relações de produção e 

propriedade e, com isso, bloqueando seus direitos. Ou seja, distorcendo os 

elementos próprios da reprodutibilidade técnica alcançados pelo cinema, de 

maneira a que estética e política não se encontram tal qual correspondentes 

históricos da proletarização, mas na dissociação entre a possibilidade 

expressiva e a transformação das relações de produção. 
 

                                         
fascismo como a “defesa extremista da economia burguesa ameaçada pela crise e pela 

subversão proletária”, ou seja, o estado de sítio, se torna uma ação da sociedade capitalista 

numa “racionalização de emergência”, logo, num processo que faz “o Estado intervir 

maciçamente em sua gestão” (DEBORD, 1998, p. 75). Em seguida, Debord trata de relegar o 

fascismo, visto como uma racionalização técnica e de gestão, ao “irracionalismo de seu meio” 

– a saber, a “ressureição do mito” e seus valores arcaicos. Ou seja, “o fascismo é o arcaísmo 

tecnicamente equipado” (grifo do autor). Escapa a Debord que esse “irracionalismo” seja um 

resultado da própria racionalização, e não uma permanência arcaizante e tão custosa que 

deu lugar aos Estados capitalistas. Adiante, voltaremos ao assunto quando tratarmos da 

“estética da mercadoria”. 
8 O conceito benjaminiano de técnica está apresentado de maneira decisiva no ensaio “O 

autor como produtor” (BENJAMIN, 2017). Para uma avaliação contextual desse texto, bem 

como do uso que Benjamin faz das ideias de Platão sobre techné visando superar a 

separação entre tendência e qualidade na arte, conferir o trabalho de Carolina Araújo (2009). 

As observações de Benjamin e o texto de Araújo dão os fundamentos para nossa avaliação 

a seguir. 
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As massas têm o direito de exigir a mudança das relações de 

propriedade; o fascismo permite que elas se exprimam, 

conservando, ao mesmo tempo, essas relações. Ele desemboca, 

consequentemente, na estetização da vida política (BENJAMIN, 

2012, p. 210, grifo do autor). 

  

A partir do conceito benjaminiano de técnica, o fascismo promove a 

dissociação entre estética e política para viabilizar o uso estratégico da 

aparência estética com um conteúdo social diferente daquele que 

corresponde às massas proletarizadas. 

A estética da produção comunicativa do MBL forma o que pode ser 

considerado um dos maiores pontos de eficácia do movimento. Presente na 

trilha sonora de seus vídeos no YouTube, formada principalmente por 

músicas indies atuais; na caracterização de seus líderes, suas vestimentas, 

cabelo e falas; na sua linguagem nas redes sociais e postagens; e nas cores 

do movimento, o verde e amarelo da bandeira nacional (demonstrando 

outro dos pontos de eficácia do movimento, o nacionalismo).9 

Particularmente a loja do site do MBL faz uso da estetização da política. 

Mas, como espaço de incentivo ao consumo, essa loja, a ser analisada 

adiante como modelo crítico, coloca elementos mais complexos na lógica da 

estetização da política, pois adentra no âmbito da mercadoria. A 

reprodutibilidade técnica, tendo sua potencialidade revolucionária distorcida 

nos moldes daquilo que foi promovido pelo fascismo (e, por que não dizer, 

pela indústria cultural e seu totalitarismo de mercado?), nos coloca diante 

daquilo que Wolfgang Fritz Haug definiu como “tecnocracia da sensualidade”. 

Segundo Haug em sua obra Crítica da Estética da Mercadoria, a 

tecnocracia da sensualidade é o “domínio sobre as pessoas exercido em 

virtude de sua fascinação pelas aparências artificiais tecnicamente 

produzidas” (HAUG, 1997, p.67). Mais enfaticamente, Haug afirma que “o que 

as pessoas intermediam com o capital só pode ser uma mera aparência. 

Desse modo, o capitalismo necessita radicalmente do mundo das 

aparências”. (HAUG, 1997, p. 70). 

Haug desenvolve diferentes aspectos da estética da mercadoria e o 

mundo das aparências ao longo de seu trabalho. Daremos atenção 

especificamente àquilo que o autor observa sobre o fascismo como 

socialismo aparente. Seguindo justamente as pistas de Benjamin, Haug 

avança em alguns aspectos da “estetização da política” entrando num 

terreno tão importante nos estudos de Benjamin, o da mercadoria. Contudo, 

                                         
9 Uma avaliação de alguns aspectos desses elementos estéticos pode ser encontrada na 

dissertação de Júlia Frank de Moura (2019). 
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Haug aponta uma espécie de lacuna no trabalho de Benjamin, que 

“negligencia as funções e formas econômicas” (HAUG, 1997, p. 183). 

O primeiro aspecto a ser ressaltado na avaliação de Haug é que, 

avançando nos argumentos de Benjamin, ele afirma que o fascismo, 

aproveitando-se das formas de expressão desdobradas das lutas de 

gerações de trabalhadores, procedeu a uma “cópia estética do movimento 

operário” (HAUG, 1997, p. 184), mesclando aquelas formas com elementos 

nacionalistas a fim de cumprir sua função política de fala organização das 

massas. Longe de um arcaísmo, estamos diante de um uso racional e eficaz 

de um elemento comunicacional. 

O segundo aspecto diz respeito a um elemento desenvolvido ao longo 

do trabalho de Haug e que fundamenta a estetização da política. Trata-se da 

tese da aparência como o desdobramento necessário das relações 

burguesas e suas estruturas econômicas. Haug reconhece aí que a 

estetização da política, como característica do fascismo, deriva da estética da 

mercadoria como forma e função econômica. 

 
A estetização não somente da política está, portanto, embutida nos 

fundamentos da sociedade burguesa. Faz parte dela gerar 

constantemente, de um lado, necessidades de legitimação dos 

dominantes e, de outro, necessidades dos dominados, cujo aspecto 

comum é que elas podem ser satisfeitas só aparentemente no 

âmbito do sistema capitalista e pelo sistema capitalista – e isso 

significa, entre outras coisas, a caminho da estetização (HAUG, 

1997, p. 186). 

 

Haug lembra, contudo, as relações necessárias entre engano e auto-

ilusão. Para ele, um só existe com o outro, em função do outro. 

 
O complemento, sem o qual o engano social não funcionaria, é o 

auto-engano. (...) A auto-ilusão, por sua vez, não funcionaria tão 

bem sem toda uma corrente de inúmeros intermediários da ilusão 

e da auto-ilusão. Sem o ópio do povo não haveria o ópio para o povo 

(HAUG, 1997, p. 186). 

 
No caso da loja online do MBL, só existe loja porque existe público. 

Alguém consome os produtos para que o e-commerce se mantenha 

funcionando. Para melhor compreensão disso, é necessário atentar-se à 

outra ideia presente na obra de Haug: 
 

A aparência na qual caímos é como um espelho, onde o desejo se 

vê e se reconhecesse como objetivo [...] A aparência oferece-se 
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como se anunciasse a satisfação; ela descobre alguém, lê os desejos 

em seus olhos e mostra-os na superfície da mercadoria [...] Logo 

não existirá mais nenhuma outra linguagem, a não ser aquela 

transmitida pelas mercadorias (HAUG, 1997, p. 77). 

 
Como destaca o autor, logo não existirão outras linguagens, a não ser 

a transmitida por mercadorias, portanto, é evidente que essa linguagem já 

faça parte da política. Isso explica a loja do MBL, seus líderes sendo eleitos 

para cargos políticos e, até mesmo, os eventos e congressos do movimento 

sendo patrocinados por grandes marcas.  
 

Observação estética da Loja online do MBL 

A loja do MBL está presente dentro do site do movimento, em uma 

aba chamada loja. Seguem imagens da loja:  
 

 
Figura 1 Fonte: Screenshot da página https://loja.mbl.org.br/ 

 
Figura 2 Fonte: Screenshot da página https://loja.mbl.org.br/ 

https://loja.mbl.org.br/
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A loja do MBL conta com camisetas, bonés, cadernos, toalhas de rosto, 

meias, gorros, entre outros produtos. A utilização de rostos jovens, bem 

como os principais líderes do movimento, patrocinados e formados por think 

tanks, serem jovens, tem a explicação na inovação estética, como explica 

Haug: “a fetichização da juventude e a obrigatoriedade de ser jovem tem uma 

de suas causas na inovação estética” (HAUG, 1997, p. 56). As cores 

predominantes são o verde e o azul, herdadas da bandeira do Brasil e dos 

novos movimentos da direita brasileira, nacionalistas, que tendem a utilizar 

o verde, azul e amarelo. 

Vejamos mais detidamente alguns aspectos. É perceptível como o 

rosto dos integrantes não precisa ser explorado nas estampas, pois a própria 

logo do MBL se tornou sua principal face. Ou seja, o sujeito do movimento é, 

na verdade, os próprios produtos ofertados pela loja. As camisetas, bonés e 

demais produtos, bem como as palavras de ordem que os compõe são vazios 

de sujeitos – ou ainda, os sujeitos são essas próprias mercadorias como 

forma de valor. Esvaziadas de seus valores de uso propriamente ditos, tanto 

no sentido mais trivial de que uma camiseta serve para ser vestida, assim 

como no uso específico do interesse político que aparentemente se oferece 

e se busca nesses produtos, restam apenas as engrenagens da mercadoria. 

O engajamento se torna uma mera aparência, descolado de seu 

elemento político de protesto, e se torna um estilo de vida. Com isso, as 

próprias possibilidades de organização e luta diante das relações capitalistas 

se esvaziam. Em princípio, porque a loja do MBL desloca o olhar daquela 

massa descontente no rescaldo dos protestos de 2013 para um engajamento 

que se revela apenas um invólucro de uma mercadoria. Além disso, porque 

a própria ideia do engajamento e suas formas de expressão se desgastam 

nas mãos das estratégias comerciais que se mostram um esforço de 

fascistização da sociedade brasileira – gerando cansaço e desilusão, o que só 

é suspenso pelo falso conforto do consumo de uma nova aparência de 

realização das necessidades. 

Nenhum produto oferecido é exatamente glamoroso. Pelo contrário, 

eles oferecem justamente uma simplicidade de quem busca seus ideais num 

sentido moralizante, mas com custo relativamente alto, compatível com os 

preços praticados por lojas que vendem o estilo juvenil em vestuários e 

outros badulaques. O espelho distorcido da correspondência entre a 

necessidade de legitimação dos dominantes e a necessidade de satisfação 

dos dominados se fixa, por exemplo, num boné cujos dizeres foram as 

palavras de ordem da campanha reacionária em recentes eleições à 

presidência dos EUA. O engajamento se dá na satisfação pelo ato da compra, 
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que se realiza no estilo de vida antenado com as modas internacionais, um 

glamour diferente. 

Das funções no movimento (a camiseta utilizada pela equipe de 

produção), às meias para dormir, passando pelos produtos direcionados 

(camisetas dedicadas a diferentes estados da federação), as mercadorias 

oferecidas abarcam um conjunto significativo de momentos da vida 

cotidiana, um outfit para cada ocasião ou ambiente. Esquentar os pés com as 

meias exclusivas do MBL não é propriamente um grande ato político, mas é 

certamente um incrível esvaziamento da política. A cópia estética do 

movimento operário que outrora assombrou autores como Benjamin se 

torna um sofrível esforço de engajamento mercantil que nos assombra 

também. Enquanto os pés permaneciam aquecidos no bom sono dos 

iludidos pelo falso despertar do gigante adormecido, a rapinagem da 

organização dos movimentos de trabalhadores elegeu parlamentares de 

diferentes ordens. Nem na hora do descanso é possível abrir mão da 

sensação de dever político cumprido, nem que isso se trate apenas de uma 

aparência. 

O que poderia ser um instrumento de arrecadação de fundos para o 

movimento se torna um de seus principais aspectos na estetização da 

política. Processo esse que, dadas as condições técnicas de produção 

comunicativa, parece atingir também os movimentos e organizações que se 

opõem ao MBL. 

 

Considerações finais 

Neste texto, procuramos identificar nas estratégias políticas do MBL 

elementos que caracterizassem seu súbito êxito. À maneira de investigação, 

destacamos a produção comunicativa do movimento e, particularmente, a 

aba de e-commerce de seu site. A partir de marcos conceituais previamente 

apresentados, significativamente a concepção de “estetização da política” de 

Walter Benjamin e de “estética da mercadoria” de Wolfgang Fritz Haug, 

procedemos a uma breve análise da loja do site do MBL. Reconhecemos ali 

a aparência de uma organização política, cuja dinâmica está baseada no 

esvaziamento de instrumentos políticos de mobilização, transformados 

todos em mercadoria e distinção de estilo. 

Os marcos teóricos que nos balizaram não por acaso se 

fundamentaram em estudos que, em alguns aspectos, se dedicaram ao 

fascismo. O debate sobre o caráter fascista do momento histórico brasileiro 

tem feito correr muita tinta. Parece-nos evidente que as estratégias de 

política comunicativa utilizadas pelo MBL, a se tirar pelo pequeno estudo 

apresentado, está francamente baseada naquilo que caracterizou a 
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estetização da política tal qual a descrição benjaminiana da atuação fascista 

de sua época. Ainda que, como ressalta Haug, tal estetização da política tem 

seu fundamento na estética da mercadoria, necessária para a produção, 

circulação e reprodução do capital, seus elementos mais funcionais, como o 

uso do nacionalismo, estão presentes nas estratégias do MBL. 

Se de fato o fascismo não está definitivamente instalado, não devemos 

ignorar que seus elementos já estão todos a postos e funcionando 

ativamente. 
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A moeda como dispositivo de legitimação política:  o caso do 

reino suevo (século V) 
 

Juliana BARDELLA FIOROT (Unesp-Assis)1 
 

Resumo. Este trabalho tem como propósito apresentar algumas reflexões 

acerca da importância da moeda cunhada pelo rei suevo Requiário (448-456) 

como dispositivo para o pleno exercício de autoridade em seu governo na 

Galiza. Para tanto, esclareceremos primeiramente seu projeto de legitimação 

política visando a construção de um reino unificado pautado no uso de 

alguns elementos tradicionais da política romana, tais como a 

hereditariedade como critério de sucessão e conversão ao catolicismo 

ortodoxo. Neste contexto, a cunhagem de uma moeda específica para o rei 

em questão também deve ser vista como dispositivo de suma importância 

para tal projeto, uma vez que ela apresentou características que a 

distinguiam das demais cunhadas no período conferindo a Monarquia sueva 

a ideia de que as ações de seu rei eram aprovadas pelo governo imperial. 

Através da análise bibliográfica sobre o tema, pretendemos abordar ainda as 

diferentes opiniões acerca da sua simbologia e utilidade e os desafios 

inerentes ao estudo deste tipo de material.   

 

Palavras-chave: Reino suevo, Requiário, moeda 
 

1.Introdução 
 

O contexto de nossa pesquisa insere-se na Galiza do século V. Neste 

período o reino suevo dava início ao seu processo de assentamento no 

território promovendo o alargamento de fronteiras e a legitimação de sua 

autoridade perante a nova população que agora dominaria. O “protagonista” 

de nossas reflexões neste trabalho será o monarca suevo Requiário (448-

456), contudo para que possamos entender seus propósitos políticos que 

levariam a cunhagem de uma moeda singular de grande valia para sua 

autoridade, precisamos entender como a Monarquia em questão estava 

organizada. Este esclarecimento faz-se necessário na medida que o governo 

de Requiário dará continuidade às políticas iniciadas no reinado de seu avô 

Hermerico (409-441), procurando aperfeiçoá-las e dando a Monarquia sueva 

uma identidade própria. 

                                         
1 Doutoranda do programa de Pós-Graduação em História da Unesp-Assis sob orientação 

do Prof. Dr. Ruy de Oliveira Andrade Filho.  
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Ao longo do século V os reis suevos concentrarão seus esforços na 

edificação das bases da Monarquia visando a aceitação desta instituição 

perante os galegos que estavam acostumados ao exercício da autoridade 

romana. Portanto, este processo seria estruturado tendo em vista a adoção 

de elementos típicos da tradição imperial como o critério de sucessão 

hereditária, conversão ao catolicismo ortodoxo e a cunhagem de moedas.  

Com relação a sucessão hereditária, Danilo Medeiros Gazzotti (2016, 

239) explica como este dispositivo político era usado pelo governo imperial:  
 

Em finais do século IV, o imperador Teodósio havia adotado o 

sistema de consortio imperium, por meio do qual dividia algumas de 

suas funções imperiais com seus filhos ao mesmo tempo em que 

os estabelecia, já em vida, como seus sucessores. 

 

A exemplo de Teodósio, expomos o caso de Hermerico, considerado o 

primeiro rei dos suevos em território galego, tendo sido o pioneiro na adoção 

desta prática. Ao designar antecipadamente seu filho Réquila (438-448) como 

seu sucessor antes que ficasse impossibilitado de fazê-lo (SILVA, 2008, 40), 

assistimos à aplicação do exemplo romano em uma monarquia bárbara. 

Todavia, para legitimar Réquila no trono não era necessário apenas que ele 

fosse aceito pelos galegos através de um dispositivo político imperial, sendo 

preciso ainda que o novo rei fosse “abraçado” pelos próprios suevos. Para 

tanto, Hermerico estruturou a sucessão pautando-se também na adoção de 

elementos simbólicos importantes para a esfera bárbara, como o critério 

militar. Desta forma, ele procurou associar não apenas o seu governo, mas 

de seus sucessores, a um passado épico, onde sua família seria a mais 

indicada para governar. Portanto, o principal pensamento que Hermerico 

procurou difundir era de que seus sucessores seriam uma extensão dele 

próprio, sendo que os feitos gloriosos alcançados nas campanhas militares 

bem sucedidas, assim como suas boas ações no reino, durante seu governo, 

teriam continuidade com seus filhos e netos, descendentes diretos desta 

linhagem.  Para demonstrarmos de forma clara esta questão, destacamos as 

reflexões de Leila Rodrigues da Silva (2008, p.39): 
 

(...) acreditamos que Hermerico associou à sua procedência de uma 

stirps regia o reconhecimento militar que usufruía e introduziu, 

como critério sucessório prioritário, a hereditariedade, ainda que 

tal prática não tenha se constituído como algo comum nos anos 

iniciais dos demais reinos germânicos. 
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Diante do exposto, verificamos que os três primeiros reis suevos 

governaram estando amparados por um sistema político romano, contudo 

este não seria garantia de que fossem aceitos perante seus pares ou pelos 

próprios galegos, problema que verificaremos com Requiário que provocou 

a revolta de sua própria família ao converte-se ao catolicismo. Neste 

momento, passaremos a exposição de algumas considerações sobre este 

episódio. 

A conversão ao catolicismo foi um elemento largamente utilizado 

pelas monarquias romano-bárbaras durante seu processo de 

estabelecimento em terras imperiais. Danilo Medeiros Gazzotti (2016, 

pp.241-242) explica que já no século V parte dos godos professava o 

catolicismo, sendo esta uma condição para adquirirem a civilidade da qual o 

Império gozava. Contudo, o exemplo suevo mostra-se inédito, uma vez que 

Requiário teria se convertido ao catolicismo ortodoxo, diferentemente das 

demais monarquias que professavam a vertente ariana.  

A respeito da conversão de Requiário podemos considerá-la como um 

acontecimento de grande importância para o período, pois como atesta 

Casimiro Torres Rodriguez esta “(...) produziu a fusão dos suevos com os 

galegos; a maior parte dos suevos começa a constituir a aristocracia galega” 

(TORRES RODRIGUEZ, 1977, p.112). A partir deste fato inicia-se o processo de 

assimilação entre os germanos recém chegados ao território e a aristocracia 

local; este acontecimento contribuiria para a unidade política do reino, 

promovendo um ambiente cordial entre a Monarquia e a população galaico 

romana; devemos salientar, no entanto, que o processo de aceitação da 

soberania sueva pela população constituiu-se lentamente, sendo marcado 

por muitos acordos (DÍAZ, 2011, p.118). Podemos entender ainda a 

conversão de Requiário sob a perspectiva de uma tentativa de acomodação 

do rei com as estruturas do poder local, onde o bispo ocupava um lugar 

destacado, podendo ser definido como a grande figura da Antiguidade 

Tardia, dotado de um poder sagrado que desempenhava diversas funções 

(sacerdote, político, filósofo, jurista, etc).  

Embora a conversão de Requiário tenha surtido efeitos positivos junto 

a aristocracia local, percebemos que não foi aceita de forma pacífica entre os 

membros de sua família e seus guerreiros, gerando grande oposição. A 

conversão implicava aos guerreiros a professar a fé de seu monarca, 

enquanto a família de Requiário viu a mudança de religião como uma perda 

de identidade do próprio rei. Segundo Pablo C. Diaz (2011, p.78) 
 

A identificação entre os guerreiros suevos e seu rei obriga, em certa 

medida, a professar sua religião, mas as pessoas ao redor do 
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monarca podem ter visto esta conversão como uma renúncia a sua 

própria identidade. 

 

Não conhecemos outras razões que nos levem a crer que esta 

resistência por parte da família de Requiário tenha acontecido senão pela 

sua conversão ao catolicismo, haja vista que a Monarquia era hereditária e o 

rei conservou o mesmo comportamento político de seus antecessores 

marcando seu governo por invasões, saques e conquista de territórios, 

portanto, este não teria sido um fator determinante para justificar a aversão 

da família do novo rei frente a sua Monarquia.    

Em sua Crónica Hidácio (1982, p.29), bispo de Chaves, comenta 

brevemente a ascensão de Requiário ao trono suevo. Para a história religiosa 

do reino, que até então era pagão, seria lógico supormos que o bispo 

descreveria o ocorrido externando algum contentamento com a decisão, no 

entanto atestamos que as poucas linhas dedicadas a este assunto podem ser 

justificadas pelo fato do cristianismo não ser um credo desconhecido entre 

os suevos. Deste modo a conversão não teria sido um acontecimento 

extremamente marcante, já que o novo rei não teria introduzido uma religião 

totalmente desconhecida e original entre as populações da Galiza, sendo 

esta mudança de credo algo já esperado em algum momento. Podemos 

supor ainda que Requiário utilizou a conversão apenas como fins políticos, 

não tendo grande interesse em manter contatos mais diretos com a Igreja 

galega, o que poderia justificar a indiferença do bispo de Chaves ao narrar o 

episódio. No fragmento abaixo da Crónica de Hidácio (1982, p.29) 

acompanhamos o momento da elevação de Requiário ao trono, bem como 

a objeção dos membros de sua família:  
 

Réquila, rei dos Suevos morre como pagão em Mérida, no mês de 

Agosto. (Logo) após sucede-lhe no (governo do) reino seu filho 

Requiário – católico. (Processa-se esta sucessão) sem dúvida, a 

despeito da oposição de alguns dos membros da sua família, ainda 

que seja latente. Todavia, logo que tomou nas mãos as rédeas do 

reino, investe sem demora contra as regiões ulteriores no intuito de 

fazer pilhagens. 

 

A partir do fragmento atestamos que Requiário não teria dado grande 

importância a oposição frente a seu governo. Observamos que apesar de 

convertido e enfrentando divergências, caberia ao rei sustentar os critérios 

de sucessão iniciados na dinastia de seu avô Hermerico, no qual o 

governante suevo deveria ser reconhecido pela sua atuação militar.  
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Por fim, trataremos agora do último dispositivo utilizado pela 

Monarquia sueva para sua legitimação política. Trata-se da cunhagem de 

moedas a exemplo da tradição romana. Estas não apresentavam apenas 

uma funcionalidade econômica, sendo excelentes instrumentos para a 

propaganda de governantes. Para tratar especificamente das 

particularidades da moeda cunhada durante o governo do monarca 

Requiário, cumpre-nos destacar primeiramente algumas considerações 

sobre a constância desta prática na Galiza. 

A cunhagem de moedas entre os suevos teve início com o monarca 

suevo Hermerico. Como já atestamos anteriormente, seu neto, responsável 

por dar um maior impulso aos intentos legitimadores e unificadores do 

reino, dá continuidade a uma série de dispositivos utilizados pelo avô para a 

solidificação da nascente Monarquia. Portanto, não nos causa espanto que 

posteriormente Requiário tenha continuado e aperfeiçoado tal prática. Sobre 

as moedas cunhadas na época do primeiro rei suevo, verificamos que estas 

configuravam-se como imitações dos modelos imperiais utilizando nomes de 

governantes populares em uma de suas faces, modelo que também fora 

adotado por outras monarquias, como a visigoda, por exemplo. Jorge López 

Quiroga e Artemio Manuel Martínez Tejera (2017, p.37) explicam que a 

moeda era um símbolo político, sendo expressão de autoridade e fora 

utilizada pelos suevos com este propósito, mas tal intento nem sempre se 

concretizava com a relevância almejada. A partir de nossas leituras acerca 

das moedas suevas, percebemos que o sucesso desejado com este 

instrumento propagandístico talvez não fosse alcançado devido ao fato 

destas serem meramente uma cópia de um material já existente não se 

configurando, assim, como uma nova prática para os galegos que devem ter 

entendido a cunhagem das moedas suevas apenas como uma continuidade 

do sistema monetário romano com pouca ou nenhuma modificação. 

Francisco Cebreiro Ares (2010, pp.37-38), afirma que 
 

Então, temos certa base para poder pensar que na Galiza que inicia 

o século V d.C existia, pelo menos, um conjunto de grupos, cuja 

extensão não é fácil valorar, que utilizavam com regularidade a 

moeda, de uma forma que implica que ou bem se serviam de 

produção monetária próxima e/ou de uns circuitos importantes de 

trânsito. 
 

 

Isso posto, verificamos que o fato das moedas continuarem a circular 

pelo território galego acabará por favorecer sua utilização como propaganda 

nos tempos de Requiário, quando este monarca buscará modificações na 
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cunhagem com vistas a gerar um impacto político que outrora não fora 

conseguido por seus antecessores.  

Diante do exposto, cabe-nos ainda questionar por que os suevos não 

empreenderam tais modificações nos tempos de Hermerico e Réquila. Ao 

analisarmos a Crônica hidaciana, nos deparamos com uma preocupação 

latente entre os suevos em seus anos iniciais: para que o reino de fato se 

estabelecesse no território era preciso que a nova autoridade fosse 

reconhecida não apenas pelos galegos (processo que demandaria anos), mas 

também por Roma e pelos próprios suevos. Assim, nos anos iniciais da 

Monarquia atestamos o intuito expansionista suevo através da guerra 

(elemento tradicional germânico) que promovia o alargamento de fronteiras, 

ao passo que também foram negociados vários territórios com os romanos. 

Para Pablo C. Díaz (1993, p.213) as menções que verificamos nos parágrafos 

96, 98, 100 e 111 da Crônica acerca das embaixadas indo e vindo pelo 

território galego talvez significassem um desejo dos suevos de verem sua 

situação de fato reconhecida pelo Império. Em certos trechos notamos que 

os suevos recebem as embaixadas para as alianças, em outros eles próprios 

enviam seus homens para a negociação com os romanos. Porém, a partir de 

440 tal reconhecimento imperial não parece ser mais uma questão decisiva 

para a consolidação do reino suevo, e será a partir deste momento que 

verificaremos o descumprimento das alianças firmadas com Roma, sendo 

estes intensificados a partir de Requiário. Ao nosso ver, portanto, os intuitos 

expansionistas e legitimadores estavam no centro das preocupações da 

recente Monarquia que negociava para o alargamento de seus domínios ao 

mesmo tempo que confabulava os destinos do reino através do critério de 

sucessão hereditária.  
 

2. A cunhagem de moedas como dispositivo de legitimação 

política: o governo de Requiário. 
 

Como expusemos anteriormente, Requiário dará continuidade ao 

processo de legitimação do reino suevo outrora iniciado por seus 

antecessores. Para a efetivação de seus intentos políticos, este rei buscará 

revestir suas ações com um caráter inédito, nunca antes praticado por 

qualquer monarquia do período. Casimiro Torres Rodriguez (1957, p.157) 

afirma que:  
 

Requiário é mais sonhador, mais idealista, mais ambicioso que seu 

pai; vai tentar realizar duas unidades transcendentais; a unidade 
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religiosa tendo como base o catolicismo e a unidade política, tendo 

como base a conquista da Espanha. 

 

O governante vislumbrava, portanto, a necessidade de independência 

com relação a antiga estrutura administrativa romana para, enfim, construir 

um reino forte sem interferências externas. Para que a Monarquia fosse 

respeitada, era necessário quebrar o vínculo com a antiga ordem do mundo, 

criando uma nova atmosfera de poder. Se até então os dispositivos políticos 

romanos haviam sido mantidos nesta fase de transição de governos, era o 

momento oportuno dos suevos se desvincularem (mesmo que lentamente) 

dando um caráter pessoal a tais mudanças. A autoridade sueva precisava ser 

reconhecida e respeitada e a política do Império não poderia mais se 

configurar como um atraso aos planos do monarca que desejava a 

continuidade da expansão territorial e a implantação de uma política 

identitária com o claro objetivo dos suevos se diferenciarem dos demais 

reinos existentes, consolidando o poder. Neste sentido, as ações 

governamentais de Requiário estarão centradas neste objetivo. 

Primeiramente atestamos sua conversão ao catolicismo, episódio que 

fora comentado na Crônica hidaciana, obra de referência acerca da história 

do reino suevo. Vimos que apesar de grande oposição de sua família, 

Requiário mostrava-se obstinado a correr riscos, em busca de efetivar a 

legitimação do reino suevo que vivenciava uma situação instável com o 

Império e as populações locais da Galiza, assim a mudança de religião 

poderia gerar uma maior proximidade entre a população galega católica, a 

Igreja e o novo rei, resultando em um apoio.  

No tocante a unidade política citada por Torres Rodriguez, verificamos 

que a política expansionista sueva desta fase estará baseada no 

descumprimento de vários acordos firmados anteriormente. Alguns 

territórios que estavam exclusivamente sob o jugo romano (como as 

províncias Cartaginense e Tarraconense) serão invadidas pelos suevos, que 

acabariam não triunfando nesta empreitada devido ao avanço huno. 

Posteriormente, Requiário segue em seus intentos infringindo uma série de 

acordos e desafiando as autoridades visigodas, aliadas do Império Romano. 

O rei suevo recusa qualquer negociação enviada e invade a província da 

Tarraconense (RODRIGUEZ, 1957, pp.166-177). Sua audácia gerará uma 

guerra contra os visigodos que derrotam as tropas suevas no ano de 456 

sendo o próprio governante suevo assassinado no ano seguinte (Hidácio, 

1982, p. 36).  

Entretanto, para a abordagem que visamos desenvolver neste 

trabalho, não nos dedicaremos com mais afinco às problemáticas referentes 
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a política expansionista empreendida por Requiário. Nosso enfoque se 

centrará em um dos dispositivos políticos integrantes de seu projeto de 

construção de uma unidade real para a legitimação de seu poder. 

Acreditamos que a cunhagem de uma moeda com características 

particulares e inéditas entre os bárbaros foi um elemento de suma 

importância na tentativa de revestir o reino com uma identidade própria que 

diferenciaria os suevos de seus vizinhos arianos (visigodos).  

Em geral, a dificuldade no estudo das moedas suevas, bem como a 

comprovação de sua validade, advém do fato da não existência de uma 

documentação escrita sobre tal povo (excetuando a Crônica de Hidácio, que 

não menciona este artefato) impossibilitando o acesso às informações e 

visões de mundo sobre a Galiza, somado a isto destaca-se ainda o escasso 

desenvolvimento da arqueologia entre o período tardo romano e medieval 

(CEBREIRO, 2010, p. 31). Portanto, uma das únicas maneiras de averiguarmos 

a autenticidade das mesmas é a sua vinculação com o local onde foram 

encontradas e os estudos comparativos com as demais moedas do período.  

Na Galiza, foram encontradas cerca de cinco moedas de prata 

cunhadas em referência a Requiário. Por muito tempo houve um debate 

sobre a autenticidade de alguns desses exemplares, uma vez que certos 

especialistas passaram a considerá-las produções fabricadas no século XVIII 

que apresentariam características de cunhagem diferentes daquelas 

utilizadas no século V. Contudo, após intensa análise e o encontro de outros 

exemplares, a arqueologia acabou por comprovar que as cinco moedas 

eram, de fato, verdadeiras. O estudo dos locais onde estes artefatos foram 

encontrados mostram que das cinco moedas, quatro apresentam uma 

localização comum entre as zonas costeiras da Galiza (Castro Lanhoso, Porto 

e Alcáçova de Santarém) que integravam uma rede viária que conectava o 

interior até o Sul (CEBREIRO, 2010, p.59). O fato de estarem próximas umas 

das outras mostra ainda que havia uma circulação dessas moedas pelo 

território do reino suevo atestando sua funcionalidade com objetivos não 

apenas políticos (propaganda do governo), mas também econômicos.  

Requiário foi o primeiro rei bárbaro a cunhar moeda com seu nome, 

rompendo com a tradição sueva e sobressaindo-se as outras monarquias ao 

mostrar um desejo de criação de uma identidade sueva em todos os 

aspectos que constituíam um governo. Isso posto, será a primeira vez que a 

referência a um monarca germânico aparecerá em artefatos deste tipo. 

Devemos ter em mente, porém, que o projeto de unidade política só obteria 

sucesso se a  desvinculação com relação ao Império fosse sendo feita aos 

poucos. A introdução de novos elementos poderia gerar uma oposição das 

populações que integravam o reino suevo. Assim, apesar do nome do 
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monarca ser cunhado, permanecem algumas características dos exemplares 

romanos, como a representação do busto de Honório que, apesar de falecido 

na época de Requiário, figura como referência na moeda sueva.  

A utilização de Honório seria justificada pelo fato deste imperador ter 

firmado um pacto (foedus) com os suevos ainda em 411, durante os primeiros 

anos do reinado de Hermerico (ARES, 2010, p.47). Sendo assim, sua escolha 

mostra-se atrelada a um passado político que relembraria os súditos galegos 

de uma fase amistosa entre suevos e romanos. A utilização de Honório seria 

o elo que interligaria um passado que ainda se fazia presente a um novo 

futuro que tentava se impor. Neste contexto, recorremos a Danilo Medeiros 

Gazzotti (2016, p. 248) que complementa nossas considerações ao explicar 

uma outra intensão na utilização do busto de Honório nas moedas de 

Requiário: 
 

(...)a siliquae de Requiário promoveu a união de seu nome com a 

imagem do antigo imperador Honório, aproximando sua figura de 

uma identidade romana e passando a ideia de que sua 

administração era legitimada pelo governo imperial.  
 

Uma vez estando vinculado a um grande nome do passado romano, 

mas que fora importante para o contexto suevo, Requiário buscava a 

legitimidade de sua Monarquia por um viés político e cultural (GAZZOTTI, 

2016, p. 247). 

Para que possamos analisar mais detidamente as características 

inerentes a este material, apresentaremos a imagem de um dos exemplares 

encontrados: 

 
 Moeda cunhada por Requiário. Fonte: Peixoto Cabral e Metcalf (1997, p.7). 

 

Observando detidamente a moeda, verificamos em seu anverso a 

representação do imperador Honório, diademado e olhando para a direita  



 

43 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

circundado pela legenda D N HONORI – VSPFAVG (Dominus Noster Honorius 

Pius Felix Augustus). No reverso vemos ao centro a presença da cruz latina 

juntamente às letras B e R em referência a Bracara (local indicativo de origem 

da moeda) com ramos de laurel ao redor com fitas pendentes. Entre as fitas 

há um símbolo parecido com uma espiga e circundando os símbolos centrais, 

vemos a inscrição IVSSV RICHIARI REGES (Por ordem do rei Requiário) 

(MARQUES, 1998, p.108).  

Ao verificarmos o reverso da moeda, os significados de algumas 

simbologias nos parecem claros: os ramos de laurel costumeiramente 

associados a ideia de triunfo militar e glória poderiam estar fazendo clara 

alusão ao projeto de unidade e legitimação de Requiário, bem como a cruz 

latina representando a nova religião professada no reino; as letras B e R para 

indicar Bracara, o local de fabricação da moeda e que já demonstrava ser 

uma cidade importante para o governo (futuramente esta localidade seria a 

sede oficial do reino no século VI) e a inscrição evidenciando o rei Requiário, 

o responsável pela cunhagem da moeda em questão. Com relação ao 

sentido atribuído àquilo que vem sendo interpretado como uma espiga, não 

encontramos referências que nos desvelem pistas sobre sua simbologia, 

entretanto os demais elementos parecem ter sido bem escolhidos para 

marcar certas singularidades vivenciadas e objetivadas pelo reino. 

Uma vez cientes das particularidades que marcaram a moeda cunhada 

por Requiário, cumpre-nos, neste momento, expor algumas ideias 

produzidas pela historiografia que se dedicou a interpretação de sua 

funcionalidade nos quesitos econômicos, políticos e culturais. Para tanto, 

destacamos primeiramente as impressões de Gomes Marques (1998). 

Segundo este autor, a moeda de Requiário foi cunhada apenas com fins 

comemorativos referente a algum acontecimento importante vivenciado 

pelo governo do referido rei: 
 

Tal fato (distância cronológica entre Honório-Requiário) associado à 

natureza quase exclusivamente comemorativa que então tinham as 

emissões de moedas de prata, leva a supor que as referidas siliquae 

se destinavam a celebrar um acontecimento importante para o 

povo suevo (MARQUES,1998, 39). 
 

Em contrapartida, Xosé Manuel Sánchez Sánchez (2000) e Fermín 

Bouza Brey (1946) apresentam hipóteses ligadas a fatores econômicos, mas 

sobretudo políticos no que diz respeito a cunhagem desta moeda. Para 

Sánchez (2000, p.512), Requiário visava uniformizar o sistema monetário 

suevo desenvolvendo uma cunhagem nacional no território que significaria 

sua independência e diferenciação sobre seus inimigos visigodos. Brey 
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também atrela suas interpretações a problemática dos visigodos. Para ele 

(1946, pp.21-22), Requiário que fora casado com a filha de Teodorico I (ou 

Teodoredo, monarca godo que governou entre 418-451), mantinha um pacto 

de aliança com o próprio sogro, mas que fora rompido após a morte deste 

último, inaugurando um período de disputas e inimizades entre ele e seus 

cunhados, sobretudo Teodorico II (453-456). Claramente, Requiário 

ambicionava ser o sucessor de Teodorico I com vistas à unificação dos dois 

territórios (suevo e visigodo), empreendimento que não ocorreu.  

O autor questiona o porquê Requiário, mediante uma política 

expansionista que desafiava o Império e seus aliados, possuía o interesse em 

atrelar sua imagem com o busto de um imperador romano em uma moeda. 

Seria lógico querer desvincular os dois contextos na atual realidade que 

vivenciava no período, mas como apontamos anteriormente, o rei dos 

suevos precisava de uma representação que ainda o mantivesse ligado ao 

Império para uma melhor aceitação de suas ações. A saída foi atrelar sua 

imagem com a de Honório. Desta forma, Requiário via na fabricação desta 

moeda a possibilidade de reativar uma política diplomática com o Império 

visando promover o rompimento do pacto entre romanos e visigodos, com 

vistas ao enfraquecimento destes últimos. Brey (1946, pp.21-22) afirma que 

para tanto poderíamos até supor que Requiário tivesse buscado um artista 

romano especialista na cunhagem de moedas para a produção de um 

exemplar perfeito, digno de ser apreciado quando chegasse às mãos do 

imperador romano que legitimaria seu governo, rompendo relações com seu 

cunhado visigodo. Então, apesar de não dispormos de uma datação precisa 

sobre a cunhagem da referida moeda, sabemos que a mesma deve ter sido 

fabricada após a morte de Teodorico I, servindo para uma dupla função: 

arma contra os visigodos e uma última saída de reconciliação com o Império 

às vésperas da queda de sua Monarquia. A moeda sueva se configuraria, 

portanto, como um artifício político e propagandístico, uma vez que as 

interpretações de seus símbolos fariam supor uma união entre suevos e 

romanos.  

Após a exposição de algumas opiniões acerca da moeda cunhada por 

Requiário, destacamos que a verificação do real impacto que a mesma teve 

é impossível de ser avaliado. Sabemos que Teodorico triunfará sobre o rei 

suevo, o que nos leva a supor que o projeto de Requiário visando a 

construção de um reino unido com uma identidade própria que garantisse 

sua legitimação não chegará a ser concretizado. O monarca suevo seria 

vencido nas imediações de Astorga em 456, sendo executado no ano 

seguinte após um período na prisão.  
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3. Considerações finais 
 

Neste trabalho, procuramos apresentar o papel da moeda sueva 

cunhada pelo monarca Requiário. As particularidades inerentes a este 

exemplar foram pensadas de modo a integrar esta moeda a um amplo 

projeto ambicionado pelo referido rei: conseguir a legitimidade de suas 

ações através da unificação do reino. Para que tal projeto avançasse os 

suevos foram modelando antigos dispositivos romanos já utilizados, 

sobretudo nos aspectos políticos e religiosos, conferindo a estes uma 

identidade própria que faria o reino suevo ser reconhecido mediante às 

demais monarquias do período, sobretudo a visigoda.  

A moeda cunhada por Requiário foi a primeira a apresentar uma 

referência a um monarca bárbaro, demonstrando claramente suas intenções 

políticas nas ações que estava ambicionando para os suevos. Ademais, 

tivemos a oportunidade de verificar não apenas a intensão propagandística 

do exemplar, mas econômica também, uma vez que os suevos já utilizavam 

moedas desde o início de seu assentamento com Hermerico, além do fato 

dos exemplares encontrados estarem próximos uns dos outros, atestando a 

existência de uma possível rota comercial entre o interior e o Sul do reino.  

Apesar do projeto de construção de uma unidade não ter triunfado, 

concluímos que Requiário utilizou-se de dispositivos para que o mesmo 

ocorresse, sendo a sua moeda um elemento de suma importância neste 

processo.  
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“Um herói de Bombachas”: Reflexões sobra a reprodução do 

mito Vargas em Quadrinhos. 

Gustavo Montalvão FREIXO (UFF)1 
 

Resumo: 

A chamada “arte sequencial”, ou “história em quadrinhos”, é um fenômeno 

cultural, um mecanismo midiático que associa o texto escrito às imagens 

com a finalidade de comunicar ideias. Durante a consolidação do mercado 

brasileiro de quadrinhos destacou-se a editora “Brasil América” (EBAL), 

fundada por Adolfo Aizen, que para além de trazer títulos internacionais 

também buscou valorizar os artistas nacionais adaptando obras literárias e 

quadrinizando biografias de figuras proeminentes. Em uma dessas obras, 

focadas no público infanto-juvenil, o recém-falecido presidente Getúlio 

Vargas foi apresentado imponente como um herói. O presente trabalho se 

propõe a analisar a obra em Quadrinhos “Getúlio Vargas: O Renovador” 

publicado em 1960 pela EBAL, escrita por Ramón LLampayas e desenhada 

por Nair Miranda, identificando na mesma a reprodução do mito político de 

Getúlio Vargas, utilizando os conceitos do historiador francês Raul Girardet e 

as reflexões acerca do trabalhismo do historiador Jorge Ferreira.  

 

Palavras-chaves: História Política, Brasil República, Era Vargas. 

 

Um grande e majestoso corcel se apresenta imponente em uma 

página de folha única. Sobre ele, seu cavaleiro traja as típicas roupas dos 

gaúchos: botas, bombachas e o lenço no pescoço. Apenas uma mão toma o 

arreio, e o cavalo não demonstra qualquer sinal de desconforto, ao contrário: 

fita humilde o chão. O homem em questão, um senhor grisalho de óculos, 

mantém o rosto sério e observa o horizonte, como se estivesse com os olhos 

fixos no futuro.  

É dessa forma que Getúlio Vargas é apresentado na primeira página 

da História em quadrinhos “Getúlio Vargas: o renovador” publicada pela 

Editora Brasil-América (EBAL) em abril de 1960. Mesmo após seis anos da 

morte de Getúlio, esta publicação nos permite refletir sobre a forma com que 

o imaginário em torno de sua figura era percebido ainda que longe dos 

mecanismos de propaganda oficiais do governo. 

                                         
1 Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. 
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A importância cultural dos quadrinhos2 é hoje inquestionável, não 

apenas pela consolidação do mesmo como arte, mas também pela existência 

de uma “indústria dos quadrinhos” extremamente lucrativa. Os quadrinhos, 

por definição, surgem simultaneamente em diversos países durante o século 

XIX, com personagens como o suíço “Monsieur Vieux Bois” (1827) o brasileiro 

“Nhô Quim” (1869) e o estadunidense “Yellow Kid” (1895), entre outros. 

Egressos das páginas dos jornais, eles demoram até desenvolverem um 

mercado próprio, o que exigiu a divisão de gêneros estilísticos: horror, terror, 

policial, romance, etc. Os primeiros esforços para essa sistematização 

ocorrem no mercado dos EUA, com a fixação de um formato padrão (17 x 26 

cm) e a disposição de revistas para públicos específicos, o que favorece este 

país a se tornar referência em quadrinhos, ainda que tal modelo acabe se 

expandindo para todo o mundo. 

Durante as últimas décadas, os estudos históricos ampliaram-se 

através da interdisciplinaridade entre a mesma e outras ciências sociais, 

como a Psicologia Social, a Ciência Política, a Linguística, a Filosofia Política, a 

Antropologia e a Psicanálise, favorecendo a compreensão das formas com 

que apreendemos mensagens políticas, em especial as destinadas a se 

tornarem mecanismos da comunicação de massa. Nesse sentido nos 

apoiamos nas propostas do acadêmico estadunidense Douglas Kellner, em 

especial na utilização do conceito de cultura da mídia, que em suas palavras:  
 

“(...) tem a vantagem de designar tanto a natureza quanto a forma 

das produções da indústria cultural (ou seja, a cultura) e seu modo 

de produção e distribuição (ou seja, tecnologias e indústrias da 

mídia). Com isso, evitam-se termos ideológicos como “cultura de 

                                         
2 Conjunto de imagens sequenciais cujo entendimento é possível ao leitor quando o mesmo 

faz uso de sua imaginação para “completar” a ação. 

Figura 3 - Getúlio em seu 

cavalo 
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massa” e “cultura popular” e se chama a atenção para o circuito de 

produção e recepção por meio do qual a cultura da mídia é 

produzida, distribuída e consumida. Essa expressão derruba as 

barreiras artificiais entre os campos dos estudos de cultura e meios 

de comunicações e chama a atenção para a interconexão entre 

cultura e meios de comunicações retificadas entre ‘cultura’ e 

‘comunicação’.” (KELLNER, 2001, 52) 

 

Adequar os quadrinhos a essa análise significa pensar neles como um 

palco, onde grupos sociais diversos competem defendendo suas posições. 

Nessa metodologia crítica encontraremos nas revistas em quadrinhos a 

formação de imaginários coletivos e representações ligadas ao contexto 

histórico que estudaremos. 

Para considerarmos os quadrinhos como uma cultura, entretanto, 

precisamos visualizar como se organizava o mercado nacional no período. É 

óbvio que hoje, títulos internacionais e nacionais são facilmente encontrados 

no jornaleiro da esquina, mas como esse mercado se formou no nosso país? 

O jornalista Gonçalo Junior, através de uma minuciosa pesquisa permite-nos 

vislumbrar essa janela para o passado. Segundo ele os quadrinhos chegam 

ao Brasil após uma incursão do jornalista Adolfo Aizen aos Estados Unidos 

em 1933. Nesta viagem, Aizen descobriu que havia se tornado prática dos 

grandes jornais americanos a publicação de “suplementos” voltados para um 

público determinado (donas de casa, crianças...) e que esses levavam a um 

considerável aumento nas vendagens. Nas palavras de Gonçalo Júnior: 

 
“Aizen notou ainda que nenhum caderno fazia mais sucesso que o 

infanto-juvenil, que trazia curiosidades, passatempos e muitas 

histórias em quadrinhos (...) Impressionou-se com aquele tipo de 

leitura por ser uma obsessão nacional consumida avidamente em 

praças e metrôs. Todos os grandes jornais tinham suas séries de 

quadrinhos.” (JUNIOR,2004,25) 

 

Retornando para o Brasil com essa ideia na bagagem, Aizen obteve 

aprovação junto ao jornal “A Nação”, que havia sido inaugurado pelo Capitão 

João Alberto Lins de Barros, possuidor de íntima ligação com o governo 

Vargas onde fora interventor do estado de São Paulo durante a revolta 

constitucionalista e chefe de polícia do Rio de Janeiro. Assim em 1934 iniciou-

se a produção do “suplemento infantil” que trazia personagens como Buck 

Rogers, Agente Secreto X, Flash Gordon, Jim das Selvas, Tarzan, Príncipe 

Valente, além de diversos personagens criados por brasileiros. 
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Antes do “A Nação” publicar seus primeiros suplementos existiam 

algumas iniciativas que focavam o público infanto-juvenil. Em verdade o 

Brasil sempre foi pioneiro nesta forma de arte, como dissemos um dos 

primeiros quadrinhos do mundo fora desenhado pelo ítalo-brasileiro Ângelo 

di Agostini, mas o pioneirismo de Aizen de trazer grandes publicações 

estadunidenses para o Brasil, permitiu a formação de um mercado e 

impulsionou outros jornais da capital federal a investir nos quadrinhos.  

Seguindo ainda as tendências vindas do mercado dos EUA, poucos 

anos depois o Brasil passou a contar com as primeiras revistas em 

quadrinhos, vendidas separadamente dos jornais. Mostrando que existia 

fôlego para essa independência surgiram obras como “O Lobinho” e “O Guri”, 

ambas de 1940 e que seguiam o sucesso daquela que se tornou sinônimo de 

quadrinhos no Brasil: “Gibi” (1939).  

Longe do “A Nação”, mas ainda com apoio financeiro de João Alberto 

Lins de Barros, Aizen fundou o Grande Consórcio de Suplementos Nacionais 

em 1934, onde publicou “Suplemento Juvenil” e “Mirim” até sua falência em 

1942, resultado do racionamento do papel ocorrido durante a Guerra. O que 

a primeira vista pode parecer um fracasso econômico, no entanto, se mostra 

uma grande oportunidade. Aizen consegue se capitalizar vendendo parte do 

maquinário para o próprio governo e se capitaliza para outras empreitadas, 

que segundo Gonçalo Júnior não tardariam a acontecer: 

 
“Depois da venda do Grande Consórcio de Suplementos Nacionais 

para o Governo Vargas, Adolfo Aizen prepara sua volta ao mercado 

como empresário. De 1942 ao fim de 1944, dividiu seu tempo entre 

fazer contatos com sócios potenciais, buscar um local para instalar 

Figura 4 - Primeiro Volume do Suplemento Infantil 
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a editora e exercer a função de diretor de publicações de “A Noite”. 

Finalmente, em fevereiro de 1945 (...) chegara a hora de fundar um 

novo negócio. Aizen deixou um salário respeitável – 6 mil cruzeiros 

– para fundar a Editora Brasil-América (Ebal) (JUNIOR, 2004, 117) 

 

Problemas editoriais no entanto levaram a um atraso considerável, e 

a primeira revista em quadrinhos a ser publicada pela Ebal, “O Herói” só 

chegou as bancas em 1947. O pós-guerra na verdade foi um momento difícil 

para o mercado de quadrinhos a nível internacional. No Brasil, o Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos publicou uma série de artigos que 

chamavam atenção para o perigo dos quadrinhos que atrapalhavam o 

desemprenho escolar e causavam “preguiça mental” nas crianças. Alguns 

anos depois nos Estados Unidos a obra Seduction of the Innocent, do 

psicólogo Fredric Wertham, afirmava que os quadrinhos eram responsáveis 

pela delinquência juvenil levando a toda uma reformulação criativa e a uma 

autocensura do conteúdo das revistas.  

A solução encontrada por Aizen para contornar essas críticas foi 

investir em temas diversos para  suas publicações. Pelo selo da Ebal saiam 

tantos os mais populares heróis estrangeiros como “Superman”, “Batman” e 

“Homem Aranha”, como clássicos personagens infantis como “Popaye”, 

“Mickey” e “Tom e Jerry”. As revistas mais populares, contudo acabaram 

sendo as publicações que visavam desmistificar os preconceitos em relação 

ao conteúdo dos quadrinhos. Na série “Edição Maravilhosa”, iniciada já em 

1948, clássicos da literatura internacional como “Ivanhoé” (Walter Scott-

1820), “Os três Mosqueteiros” (Alexandre Dumas-1844), “Vinte Mil Léguas 

Submarinas” (Júlio Verne- 1869) e exemplares nacionais como “O Guarani” 

(José de Alencar-1857), “Menino de Engenho” (José Lins do Rego-1932) e “Mar 

Morto” (Jorge Amado- 1936) foram publicadas sob o formato de quadrinhos. 
 

 

 

No decorrer dos anos, a Ebal seguiu essa linha editorial que incluía 

grandes personagens nacionais e internacionais além de adaptações de 

Figura 5 - Exemplos de Publicações da Ebal 
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clássicos literários e até revistas com conteúdo religioso, como a “Série 

Sagrada” que incluía histórias bíblicas e biografias de santos e membros 

proeminentes do catolicismo. Na mesma linha biográfica foram lançadas 

séries com as biografias de personagens históricos estrangeiros, como o 

compositor polonês Chopin e o físico alemão Albert Einstein.  

A revista que motiva essas reflexões, e que citamos no início deste 

trabalho, faz parte de uma série publicada pela Ebal entre 1957 e 1961. Seus 

20 volumes apresentam as biografias de Cândido Rondon, Oswaldo Cruz, 

Almirante Tamandaré, Raposo Tavares, José de Anchieta, General Osório, 

Castro Alves, Machado de Assis, Visconde de Mauá, D. Pedro II, Tiradentes, 

Visconde de Cairu, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, 

Monteiro Lobato, Pedro Américo, José Bonifácio , Santos Dumont e é claro, 

Getúlio Vargas. 

Como vimos, embora a revista seja publicada após o suicídio de 

Vargas, boa parte da carreira do editor da mesma se desenrolou durante o 

período em que Vargas esteve no poder (ou em torno dele), o que favorece 

a formação de um “estudo de caso” através de sua análise. A historiografia 

tradicional tende a explicar a política exercida no Brasil entre os anos 1930 e 

1964 através do conceito de Populismo. Cunhado sistematicamente através 

do trabalho de diversos autores, esta noção afirmava que a política varguista 

fazia uso de uma repressão estatal forte, aliada ao uso de modernas técnicas 

de propaganda para dominar as classes trabalhadoras, conseguindo assim 

amplo apoio social. Essa propaganda ocorreria através de livros, jornais, 

biografias, músicas, comemorações e cartilhas escolares. 

 
 

Figura 6 – Agradecimento de Vargas ao trabalho de Aizen. 
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O mesmo processo foi repetido quando em abril de 1941, a revista 

Mirim de responsabilidade de Aizen, publicou exemplar comemorativo ao 

aniversário de Getúlio Vargas. Na capa da revista, jovens em primeiro plano 

hasteiam a bandeira nacional, e cantam o hino, enquanto o aniversariante 

ao fundo, sorri. Novos elogios surgiram de estratos superiores do governo e 

Aizen obviamente viu uma oportunidade óbvia de lucro. Logo saia pelo selo 

de sua editora a revista em quadrinhos “Getúlio Vargas para crianças”, cujas 

tiragens foram todas vendidas para o próprio DIP que distribuiu os 

exemplares em escolas de todo o país. As colaborações de Adolfo Aizen ao 

governo acabaram levando a um agradecimento por escrito do próprio 

Getúlio, o qual Aizen guardou com orgulho para toda a vida. 

 Fica clara então a postura de “homem de negócios”, que Aizen 

assume: hora agradando os setores do governo, buscando vantagens 

políticas e em outros momentos visualizando a garantia de sucesso em um 

mercado complexo, onde ele não era nem de longe o melhor competidor. 

Existiam, claro, ligações mais óbvias dele com o governo, como a prolífica 

sociedade com o Capitão João Alberto, mas Aizen não é parte do governo. É 

aqui que questiono a visão tradicional, que acreditava que os setores de 

propaganda inculcavam a imagem do presidente na população que o 

apoiava. Essa visão simplifica a série de relacionamentos sociais entre as 

camadas populares e os grupos dominantes. A figura de Adolfo Aizen, nesse 

sentido encontra-se a meio caminho desses setores e permite o 

questionamento dessa posição maniqueísta que coloca o estado como vilão 

e a população como sujeito passível. Aizen apoiava Vargas, pois obtinha com 

isso vantagens que o levava a participar desse culto a sua imagem. O 

historiador Jorge Ferreira, um dos estudiosos desse período, chama nossa 

atenção para a via de mão dupla que se estabelece entre estado e sociedade, 

Figura 7 - Carta de agradecimento de Gustavo Capanema a Adolfo Aizen. 
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e propõe a superação simplista de “Populismo” pelo conceito de 

“Trabalhismo”. Em suas palavras: 

 
“Em qualquer experiência histórica, os assalariados sofrem 

influências dos contextos sociais, políticos e ideológicos em que 

vivem. No caso brasileiro, como em outros, tratou-se de uma 

relação, em que as partes, Estado e classe trabalhadora, 

identificaram interesses comuns. No trabalhismo, estavam 

presentes ideias, crenças, valores e códigos comportamentais que 

circulavam entre os próprios trabalhadores antes de 1930. 

Compreendido como um conjunto de experiências políticas, 

econômicas, sociais, ideológicas e culturais, o trabalhismo 

expressou uma consciência de classe, legítima porque histórica”. 

(FERREIRA, 2001, 103) 

 

Lembremos ainda que a propaganda, seja política ou não, pode 

ganhar adesão, mas nunca fidelidade, a não ser que responda aos desejos 

do seu público alvo. Assim o mito Vargas, não poderia ter sido criado pela 

propaganda oficial, sem que o público recebesse as chaves simbólicas para 

manutenção desse apoio. No caso da classe popular, os direitos trabalhistas, 

da parte de Aizen, as vantagens e o lucro que seu negócio obteve. Vargas, 

portanto é um mito político uma vez que extrapola o mundo real que o 

ancora, e passa a figurar no universo simbólico nacional. O historiador 

francês Raoul Girardet, um dos grandes estudiosos do fenômeno da 

mitificação política, assim se coloca referente a essa concepção: 

 
“O mito político é fabulação, deformação ou interpretação 

objetivamente recusável do real. Mas, narrativa legendária, é 

verdade que ele exerce também uma função explicativa, 

fornecendo certo número de chaves para a compreensão do 

presente, constituindo uma criptografia através da qual pode 

parecer ordenar-se o caos desconcertante dos fatos e dos 

acontecimentos.” (GIRARDET,1987,13) 

 

Dessa forma, o mito Vargas surge apoiado no Real, os avanços sociais, 

mas ganha um sentido extrapolado à medida que se apreende em sua figura 

toda uma mitologia política. A noção de “pai dos pobres” assume uma 

postura messiânica acabando por exacerbar toda a dinâmica da relação real 

X irreal. Vargas surge como homem comum haurido a uma posição de 

destaque em sua região natal, luta para se impor no Partido Republicano Rio-

Grandense, mas a medida que cresce a aglutinação de sentimentos ao seu 

redor toma fôlego próprio e cresce de maneira autônoma. Não existe um 
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estado “conspirador” talhando a imagem messiânica, ela é sim incentivada, 

mas toma corpo e assume-se como real na medida que o povo identifica nele 

as qualidades que a propaganda afirma existir. Sobre essa noção que aos 

poucos “heroifica” a posição de Getúlio, diz Girardet: 

 
“Necessidade, portanto de distinguir a parcela do real e a do 

imaginário, a parcela da espontaneidade criadora e a da construção 

intencional. Mas necessidade também de levar em conta o fato de 

que, estendendo-se mais das vezes por uma dimensão cronológica 

bastante ampla, o processo de heroificação pode apresentar-se 

organizado em vários períodos sucessivos” (GIRARDET,1987, 72) 

 

É interessante notar que na revista “Getúlio Vargas, o renovador” o 

mito já está consolidado. Não existe mais órgão estatal algum construindo 

essa imagem oficial: aqui os artistas reproduzem a crença comum, já aceita 

como real. Não há aqui a certeza do escoamento da publicação por fontes 

oficiais (Como na edição “Getúlio Vargas para crianças”), aqueles que a 

quisessem deveriam desembolsar na época valor equivalente a $500 

cruzeiros. Não há interesse de Aizen de ganhar favores, em sua época de 

lançamento, o presidente já era Juscelino Kubitschek. Analisemos por 

exemplo, a capa da revista. Em primeiro plano é reproduzida a foto oficial do 

presidente com a faixa oficial, entretanto podemos notar que não há 

variação de cores em seu cabelo, sugerindo qualquer tom de grisalho. Ao 

contrário seu corte é ainda mais reto e sério que o da foto oficial. O cabelo 

mais escuro dá um ar mais jovial ao presidente, como se ele fosse superior à 

passagem do tempo. Atrás dele, em segundo plano, uma indistinta paisagem 

fabril, envolta de fumaça e o céu em um tom próximo ao entardecer. A 

identificação de Vargas com a evolução, a industrialização, é o primeiro 

ponto consolidado. A ideia de homem sério que lutou pelo avanço do país se 

sobrepõe a qualquer outro interesse que o artista desejava apresentar. A 

contracapa da revista já trás uma figura mais idosa, o que transmite 

credibilidade, discursando para diversas pessoas indistintas, homens, 

mulheres, mas o tema do trabalho surge claro em um cidadão que exulta o 

presidente trazendo as mãos uma chave de boca: símbolo do trabalho 

braçal. 
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Parece curioso que essa biografia quadrinizada, ofereça em suas 32 

páginas apenas 6,  acompanhando o “governo” do presidente que ficou mais 

de 15 anos no poder, se juntarmos seus dois mandatos. Todo o “Estado 

Novo” é resumido a uma página e meia, sua gestão enquanto presidente 

eleito, não chega a uma página. O foco não está nas realizações enquanto 

mandatário da nação. A ideia é mostrar a formação do indivíduo que seria o 

presidente, em uma narrativa que supõe que Vargas tivesse noção o tempo 

todo de sua predestinação. 

O conteúdo da revista organiza-se em 15 capítulos. Inicia-se com “Os 

antepassados” onde apresenta o pai de Getúlio, Manuel do Nascimento 

Vargas, como militar destemido e condecorado e homem de família. No 

capítulo “Infância Feliz”, nos é apresentado um Getúlio estudioso, obediente 

e interessado em política desde a tenra infância, em vários quadrinhos ele é 

representado à observar discussões políticas do pai no Partido Federalista. 

Vemos também a tentativa de identificar Getúlio a outras figuras, tidas já à 

época como herói nacional. No capítulo “Os primeiros passos na vida prática” 

um Getúlio ainda jovem é mostrado preocupado com a conjuntura nacional. 

Ele  aparece de costas, no topo de uma colina, observando a cidade de Ouro 

Preto enquanto pensa: “A emancipação econômica do Brasil... Os conjurados 

quiseram consegui-la buscando desenvolver e preservar as riquezas deste 

solo abençoado de Minas” (LLAMPAYAS: 1960, 10).  A clara tentativa de ligar 

Vargas a Tiradentes, como continuador do sonho de emancipação política é 

perfeitamente observável. A revista segue mostrando  um homem isento de 

falhas, de erros, sempre reflexivo a respeito das necessidades do país. Ainda 

que consciente de sua responsabilidade o Vargas descrito nessa ficção reluta 

para  assumir uma postura politizada, como deixa claro um quadro do nono 

capítulo: “Eu me mantive durante vários anos afastado da política. Vou voltar a 

Figura 8 - Capa e contracapa 
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ela, agora, para ver se consigo harmonizar os vários interesses dos gaúchos de 

bem que militam em partidos adversários” (LLAMPAYAS, 1960, 23). 

 

 

Sobre essa construção feita em torno de Vargas pouco importa 

salientar o que há de verdade e o que é a idealização do real. A verdade é 

que essa imagem não era apenas vendida, mas comprada por amplos 

setores sociais brasileiros. Essa dificuldade de destacar o indivíduo real da 

narrativa imaginária é prevista por Girardet, para ele existe uma 

“impossibilidade presente na maioria dos casos (...) de traçar uma linha de 

demarcação relativamente precisa entre a fabulação legendária e o relato de 

ordem histórica.” (GIRARDET, 1987,71) Vargas é nitidamente uma figura que 

Raoul Girardet identifica com o tema do “Salvador”  

 
“Assim, o tema do salvador, do chefe providencial, aparecerá 

sempre associado a símbolos de purificação: o herói redentor é 

aquele que liberta, corta os grilhões, aniquila os monstros, faz 

recuar as forças más, sempre associado também a imagem da luz – 

o ouro, o sol ascendente, o brilho do olhar – e as imagens de 

verticalidade – o gladio, o centro a árvore centenária, a montanha 

sagrada.” (GIRARDET, 1987, 17) 

  

É com essa roupagem que encontramos as principais discrições de 

Getúlio na revista, desde a primeira página, retratada aqui no início deste 

trabalho, onde sobre o corcel ele surge para “salvar” a nação, embora não se 

especifique que perigo a assolava. Uma das caixas de texto, disposta ao lado 

da figura principal, afirma que Vargas “dedicou-se de corpo e alma à 

reconstrução do país, deixando de lado as questiúnculas políticas pessoais. (...) 

Visava apenas ao bem como a todos os brasileiros: o engrandecimento do Brasil 

(LLAMPAYAS, 1960, 3).” Em tantas outras imagens ele é desenhado em 

posturas retas, em ações de decisão, a narrativa transmite sempre a ideia de 

Figura 9 - Detalhe de Vargas reflexivo. 
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homem talhado para o poder, mas que faz tudo pelo bem maior, e não pelos 

desejos pessoais. O quadro que descreve o impacto do movimento 

queremista evidencia exatamente esta característica, descrita por Girardet 

como parte da construção da Mitologia do Salvador. 

 

 

No texto, quando inquirido sobre o apoio do povo, Getúlio diz “Nunca 

me seduziram as galas do poder...” (LLAMPAYAS, 1960, 33). A parte final da 

revista, sua última página, nos traz poucas imagens e muitas caixas de texto. 

Nota-se uma intensão de não representar imageticamente qualquer cena 

trágica e dolorosa. Cita-se rapidamente a posse em seu segundo mandato 

em 1951, e então descreve o atentado da Rua Tonelero3 afirmando que este 

teria ocorrido “com absoluto desconhecimento deste, que jamais foi homem 

de violência” para indicar os motivos que o levariam ao suicídio,  

representado pela primeira página do jornal “Diário da Noite”. Arrematando 

a revista, após um trecho da carta-testamento é representada a filha de 

Getúlio, Alzira Vargas, que afirma: “Meu pai não se suicidou. Deu seu sangue 

para que não corresse sangue do povo”. (LLAMPAYAS, 1960, 34) 

 

                                         
3 Tentativa de assassinato cometida contra Carlos Lacerda, ocorrida no dia 5 de agosto de 

1954, na rua Tonelero, em Copacabana, Rio de Janeiro.  

Figura 10 - Reação de Vargas ao Queremismo 
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Fica assim clara a tentativa de sacralizar a figura de Getúlio, como um 

messias que dedicou toda sua vida as pessoas e que morre como um 

Salvador, como mártir. Em conclusão, podemos destacar as palavras do 

professor Jorge Ferreira:  

 
“O ‘mito’ Vargas não foi criado simplesmente na esteira de vasta 

propaganda política, ideológica e doutrinária veiculada pelo Estado. 

Não há propaganda, por mais elaborada, sofisticada e massificante, 

que sustente uma personalidade pública por tantas décadas sem 

realizações que beneficiem, em termos materiais e simbólicos, o 

cotidiano da sociedade. O ‘mito’ Vargas expressava um conjunto de 

experiências que, longe de se basear em promessas irrealizáveis, 

fundamentadas tão-somente em imagens e discursos vazios, 

alterou a vida dos trabalhadores.” (FERREIRA, 2001, 88) 

 

Daí o interesse de representar Vargas como o Salvador, suas 

realizações enquanto presidente não precisam ser referenciadas, nem 

lembradas: sua vida em sí evoca essa mistificação gerada autonomamente, 

ancorada pelos avanços conquistados na classe trabalhadora. Supor que 

essa construção imagética ocorra de cima para baixo é uma simplificação 

que não dá conta de explicar a realidade.  

Através desse trabalho procurei lançar um olhar sobre algumas 

questões a respeito da formação dos mitos políticos e de como eles se 

perpetuam pautados em ganhos reais, não apenas através da máquina 

publicitária. Qualquer suposição contrária além de estreitar a visão, não 

consegue compreender toda a complexidade de um líder que até hoje figura 

nas discussões políticas nacionais.  
 

Figura 11 - Última página e detalhe Alzira Vargas 
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O movimento queremista, a partir da fotografia de 

imprensa, como expressão da prática política no Brasil em 

1945. 

 
Nelson Mayrink GIANSANTE* (UEL) 

 
Resumo: Em fevereiro de 1945, a ditadura estadonovista apresentava sinais 

de enfraquecimento. Diante de manifestações das oposições ao governo de 

Getúlio Vargas, surgiu o Queremismo, movimento de apoio ao então ditador, 

com o lema “Queremos Getúlio”, reivindicando sua indicação como 

candidato à presidência nas eleições marcadas para dezembro de 1945. O 

presente trabalho tem como objeto analisar obras fotográficas produzidas 

em 1945 pela grande imprensa brasileira das manifestações populares em 

apoio a Vargas. Para tanto, recorremos a referenciais teóricos sobre as 

relações entre história, fotografia e imprensa, que mostram que a fotografia 

de imprensa ou fotojornalismo contribui para a produção do conhecimento 

histórico e é indispensável para a percepção da prática política. 

 

Palavras-chaves: Queremismo, Imagem, Política. 

 
Introdução 

Em fevereiro de 1945, a ditadura estadonovista apresentava sinais de 

enfraquecimento. Diante de manifestações das oposições ao governo de 

Getúlio Vargas, as forças que apoiavam o presidente começaram a preparar 

uma virada no jogo.  

Surgiu um movimento chamado de Queremismo, com a participação 

de trabalhadores e populares, de apoio ao então ditador, com o lema 

“Queremos Getúlio”, defendendo a permanência de Vargas no poder e 

reivindicando sua indicação como candidato à presidência nas eleições 

marcadas para dezembro de 1945. 

Organizado no Distrito Federal, sob a liderança de Valdir Rodrigues, a 

partir do mês de abril de 1945 surgem denúncias de manipulação do 

funcionalismo e dos sindicatos dirigidos pelo Estado no sentido de conseguir 

adesão ao movimento.  

                                         
* Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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O jornal O Radical defendia o queremismo e jornais como o Diário 

Carioca e o Correio da Manhã defendiam o fim do continuísmo, a realização e 

a lisura das eleições. 

Afirma-se que o queremismo foi “um movimento de trabalhadores e 

populares conscientes e organizados, que se constituiu em espaço de 

exercício da cidadania social e política.” (ESPIRITO SANTO, 2015, p. 90). 

 
 

Fotografia, História e Imprensa 

Peter Burke constata, em “Testemunha ocular: história e imagem” 

(2004), que “as imagens têm cada vez mais espaço, ao lado de textos 

literários e testemunhos orais, como evidência histórica” (p.11) e “permitem 

imaginar o passado de forma mais vívida” (p.14).  

Boris Kossoy (2001) qualifica as imagens como “documentos 

insubstituíveis”  

 
[...] para os estudiosos da história social, da história das 

mentalidades e dos mais diferentes gêneros de história, assim 

como para os pesquisadores de outros ramos do conhecimento [...] 

Seus conteúdos, entretanto, jamais deverão ser entendidos como 

meras “ilustrações ao texto” (pp.31-32).  
 

Para Boris Kossoy (2001, p. 45), “toda fotografia é resíduo do passado” 

e é “um artefato que contém em si um fragmento determinado da realidade 

registrado fotograficamente”.  

 
O artefato fotográfico, através da matéria (que lhe dá corpo) e de 

sua expressão (o registro visual nele contido) constitui uma fonte 

histórica [...] tanto para o historiador da fotografia, como para os 

demais historiadores, cientistas sociais, e outros estudiosos 

(KOSSOY, 2001, p.47) 
 

As fontes fotográficas, a partir do seu conteúdo documental, dão 

gênese ao estudo da historia através da fotografia. Boris Kossoy (2001, p.55) 

afirma que as fotografias com valor documentário representam um “meio de 

conhecimento da cena passada [...] e um instrumento de pesquisa, 

prestando-se â descoberta, análise e interpretação da vida histórica”. 

Gisèle Freund registra, com relação à fotografia e imprensa, que 

 
a introdução da fotografia na imprensa é um fenômeno de uma 

importância capital. Ela muda a visão das massas. Até então, o 

homem vulgar apenas podia visualizar fenômenos que se 

passavam perto dele, na rua, na aldeia. Com a fotografia, abre-se 

uma janela para o mundo. Os rostos das personagens políticas, os 
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acontecimentos que têm lugar no próprio país ou fora das 

fronteiras tornam-se familiares. Com o alargamento do olhar o 

mundo encolhe-se. A palavra escrita é abstracta, mas a imagem é o 

reflexo concreto do mundo no qual cada um vive. A fotografia 

inaugura os mass media visuais quando o retrato individual é 

substituído pelo retrato colectivo. Ela torna-se ao mesmo tempo 

num poderoso meio de propaganda e de manipulação. O mundo 

em imagens é conformado segundo os interesses daqueles que são 

proprietários da imprensa: a indústria, a finança, os governos. 

(FREUND, 1995, p. 107). 

 
Para Maria Helena Rolim Capelato, a imprensa oferece possibilidades 

para a compreensão da vida cotidiana nela registrada e do modo como 

viveram nossos antepassados. Ou seja,  
 

O jornal, como afirma Wilhelm Bauer, é uma verdadeira mina de 

conhecimento: fonte de sua própria história e das situações mais 

diversas; meio de expressão de idéias e depósito de cultura. Nele 

encontramos dados sobre as sociedades do passado, seus usos e 

costumes, informes sobre questões econômicas e políticas 

(CAPELATO, 1988, p.20). 

 

Na fotografia de imprensa ou fotojornalismo, a geração de sentido tem 

início na captação das imagens, feita pelo fotógrafo. A fotografia é uma 

importante ferramenta utilizada pelos veículos, pois se trata de “um 

intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo revelador de 

informações e detonador de emoções” (KOSSOY, 2001, p. 28).  

Como afirma Pierre Francastel (KOSSOY, 2001, p. 9) 
 

O conhecimento das imagens, de sua origem, suas leis é uma das 

chaves de nosso tempo. [...] É o meio também de julgar o passado 

com olhos novos e pedir-lhe esclarecimentos condizentes com 

nossas preocupações presentes, refazendo uma vez mais a história 

à nossa medida, como é direito e dever de cada geração. 
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Imagens das manifestações populares em apoio a Vargas 

 
Queremistas recebidos por Vargas, Palácio Guanabara, 1945. (CPDOC/ CDA Vargas) 

(Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/QuedaDeVargas/Queremismo) 

 

 
Integrantes do queremismo defendendo a permanência de Getúlio Vargas no poder  

(Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/queremismo.htm) 

 

 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/QuedaDeVargas/Queremismo
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/QuedaDeVargas/Queremismo
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/queremismo.htm
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Manifestação a favor de Getúlio Vargas ao final do Estado Novo, agosto de 1945.(Arquivo Nacional) 

(Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queremismo#/media/File:Manifestação_a_favor_de_Getúlio_Vargas_ao_f

inal_do_Estado_Novo.tif) 

 

 
Populares pedindo a permanência de Getúlio Vargas no poder em 1945 

(Fonte: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/cda_vargas(gov30-45)ebn_3_2.jpg 
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LEITURA DISCURSIVA DA IMAGEM: MONUMENTALIZAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

 
Juliana HORTELÃ (PLE-UEM)1 

Ismara TASSO (PLE-UEM) 
 

 

RESUMO: Este artigo propõe operacionalizar a leitura de imagem a partir dos 

pressupostos da análise de discurso de Michel Foucault e estudiosos de 

imagem, principalmente, Berger e Burke. Nossas reflexões se direcionam de 

acordo com a seguinte pergunta de pesquisa: “Os usos que se fazem da 

fotografia, particularmente na comunicação, integram um sistema 

econômico capitalista que funciona como um campo associado para essas 

práticas. A partir dessa consideração fundamental, no domínio da memória, 

é possível compreender o conceito foucaultiano de monumentalização de 

documentos com a fotografia pública?”.  Para tanto, propomos os seguintes 

objetivos: compreender a imagem como acontecimento discursivo; mostrar 

nas condições de produção (emergência, existência e possibilidade) o 

funcionamento da função enunciativa; e tratar a imagem pública no domínio 

da memória como monumentalização. A imagem utilizada como objeto 

dessa análise é a fotografia que compõe a notícia “Dilma se encontra com 

Fidel Castro e conversa sobre Kruschev e Napoleão”, circulada no jornal G1. 

 

Palavras-chaves: Análise de discurso. Michel Foucault. Imagem. 
 

Considerações iniciais 
 

Este artigo propõe discutir a leitura de imagem a partir da visada 

teórica da análise de discurso francesa empreendida por Michel Foucault a 

qual é compreendia como teoria e método.  

Entendemos que a leitura se efetiva por um complexo processo de 

produção de sentidos realizado nas etapas de compreensão e interpretação. 

Nesse processo são acionados fatores cognitivos, sociais, culturais os quais 

são desenvolvidos sob determinadas condições de produção a qual, nessa 

perspectiva se efetiva nas condições de emergência, existência e 

possibilidade. Desse modo, quais mecanismos comumente empregamos 

                                         
1 Aluna regular de doutorado no programa pós-graduação em Letras na Universidade 

Estadual de Maringá (UEM). Artigo organizado sob orientação da professora Dra. Ismara 

Eliane Vidal de Souza Tasso. 
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para “ler” uma imagem, uma vez que podemos tomá-la como evidência 

histórica ou ainda, como produção histórica que nos informa? 

Pensar a leitura de imagem(s) pelo viés da análise de discurso 

foucaultiana significa partir da história do presente, colocando em suspenso 

os longos períodos, a continuidade dos fatos e historicizá-los a partir do 

acontecimento e os discursos produzidos a partir dele (FOUCAULT, 2015). 

Nessa direção, Michel Foucault nos ajuda a problematizar os fatores sociais, 

históricos, econômicos e políticos investidos nas construções discursivas. 

Destarte, aliar a análise de discurso foucaultiana na compreensão de 

imagens é tratá-la como acontecimento discursivo, problematizando um 

regime de olhar e do dizer sobre os objetos a fim de levantar as condições 

de emergência, existência e possibilidade da imagem-acontecimento, 

tornando visível as relações de saber-poder inscritas na materialidade 

imagem. 

A descoberta da fotojornalismo é um dos processos que contribuíram 

para a mudança dos hábitos, onde o texto acompanha as fotos e não mais o 

contrário.  Nesse contexto a fotografia substitui a palavra, tornando-se uma 

testemunha imediata, caindo no domínio público onde passa a ser utilizada 

de forma democrática. Com esse processo, torna profícuo o estudo de 

leituras de imagens na medida em que a expansão demográfica da fotografia 

estimula seu uso até chegar no contexto atual. Diante dessa conjuntura, o 

que vivenciamos hoje é a reprodução dos fatos da vida cotidiana por meio 

de imagens. Tal movimento ocorre principalmente nas instâncias midiáticas, 

seja nos veículos de informação, seja nas diversas configurações das redes 

sociais. 

Uma vez entendendo que o imagético se apresenta como unidade que 

permite produção de sentido, tomamos como objeto de análise a imagem 

que compõe o noticiário veiculado no jornal eletrônico G1 em 28.01.2014 

sobre o encontro da ex-presidente Dilma Roussef com Fidel Castro em Cuba. 

Para tal, buscamos desenvolver um movimento descritivo-analítico da 

imagem na perspectiva foucaultiana, mobilizando os efeitos de sentido(s) 

produzidos por ela a partir do acionamento da memória, tal qual as relações 

de poder e saber nela empregadas. Assim, colocamos a seguinte pergunta 

de pesquisa: “Os usos que se fazem da fotografia, particularmente na 

comunicação, integram um sistema econômico capitalista que funciona 

como um campo associado para essas práticas. A partir dessa consideração 

fundamental, no domínio da memória, é possível compreender o conceito 

foucaultiano de monumentalização de documentos com a fotografia 

pública?”.  
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Para tanto, propomos os seguintes objetivos: compreender a imagem 

como acontecimento discursivo; mostrar nas condições de produção 

(emergência, existência e possibilidade) o funcionamento da função 

enunciativa; e tratar a imagem pública no domínio da memória como 

monumentalização. 

 

Imagem como acontecimento discursivo 

A comunicação de massa desenvolveu-se com o advento da fotografia 

na primeira metade do século XIX. Esse novo meio aperfeiçoou um aparente 

processo de captação do mundo real, suscitando poder e controle ao retratar 

os acontecimentos sob ponto de vista de alguém. Tal fato faz da imagem a 

veracidade visual dos fatos retratada pelo olhar do outro, e não só pela 

realidade em si, mas porque torna a imagem fotográfica um documento 

incontestável da realidade.  

Na medida em que as imagens passaram a retratar um instante e 

consequentemente ocupar maior espaço, principalmente em textos 

noticiosos, torna profícuo tatear dimensões operacionais pelo viés discursivo 

da leitura de imagem. Nesse contexto, observa-se o que se produziu sobre 

determinado objeto, abordando questões de imagem, leitura, memória e 

construções de verdades realizadas por instancias como a mídia. Isso tudo 

possibilita mostrar como tais construções operam nas e pelas relações de 

saber e poder. 

Assim, a materialidade a se tratar nesse empreendimento refere-se ao 

encontro de Dilma Roussef com Fidel Castro, noticiado pelo jornal eletrônico 

G1, datado em 28 de janeiro de 2014. Na operacionalização da análise de 

discurso foucaultiana consideramos o fato em análise como acontecimento 

discursivo cujo é entendido como positividade de um discurso. A positividade 

de um discurso é quem dá condições de possibilidade para o aparecimento 

de um mesmo objeto de acordo com o que se tem como verdadeiro em uma 

época para que haja condições para a emergência de um determinado 

enunciado e não outro em seu lugar (FOUCAULT, 2015). 

Assim, sendo a conceito de acontecimento avaliado como algo que 

marca rupturas e descontinuidades, manifestadas no discurso, têm-se como 

função “tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogos de relações 

(FOUCAULT, 2015, p. 34)”. Neste âmbito, a partir dos acontecimentos 

discursivos materializados no enunciado inicia-se um trabalho de escavação 

na história do presente em busca de constatar como se dão as construções 

dos objetos, tomados como verdade, por meio das formações discursivas e 

dos campos associados instaurados nas relações de saberes e poderes.   



 

70 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Logo, o acontecimento sem ser enunciado é apenas um fato histórico 

em que, para contemplar o plano discursivo, precisa ser enunciado. 

Portanto, iniciamos a escavação descritiva dos jogos de relações emergidos 

a partir dos acontecimentos discursivos materializado no enunciado. Este, 

por sua vez, não é entendido como uma estrutura que corresponde a um 

conjunto de elementos gramaticais, mas sim, como uma função de existência 

que extrapola uma frase, proposição, ato de fala, porque está no plano do 

discurso; não está submetido a uma estrutura linguística canônica, 

tampouco não se trata do ato material (falar e/ou descrever). Sua efetivação 

acontece “pelo que se produziu pelo próprio fato de ter sido enunciado” 

(FOUCAULT, 2015, p. 105).  

Desse modo, entendemos que a língua e o enunciado não estão no 

mesmo nível de exigência, dado que o enunciado é visto por Foucault como 

algo que vai além do signo, pois a língua é viva e para que ela funcione há de 

se considerar suas condições de existência, as regras que a controlam e o 

campo em que se realiza. Isso tudo resulta nos discursos, por sua vez, são 

entendidos “como práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam” (FOUCAULT, 2015, p. 60). Destarte, o discurso é compreendido como 

práticas realizadas em um complexo feixe de relações que lança o olhar para 

a constituição de objetos determinados. 

O enunciado é entendido como menor átomo do discurso e sabido 

que ele extrapola os signos linguísticos, a análise de discurso permite lançar 

vistas para estruturas extra verbais como a mídia (instituições que 

evidenciam tais organizações) a qual atua na construção dos discursos e, por 

sua vez, objetivam as coisas. 

Diante do exposto, apresentamos a imagem para início do processo 

descritivo-analítico.  

 
IMAGEM 1 – Dilma visita Fidel Castro 
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Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-se-encontra-com-fidel-castro-conversa-sobre-kruschev-

napoleao-11424058 

 

A visita de Dilma a Fidel Castro noticiada pelo jornal G1, constitui-se 

como acontecimento discursivo o qual está engendrado a uma rede de 

outros discursos que compõem uma prática discursiva, proliferando 

enunciados outros e diversos. A possibilidade de emergência desse 

acontecimento se dá devido a positividade desse discurso.  

A composição do enunciado-notícia em tela é composta por elementos 

textuais e imagéticos, recurso utilizado de forma recorrente nos veículos de 

comunicação, já que, na atualidade, “a fotografia passou a substituir a 

palavra” SONTAG, 2017, p. 75)”. De fato, a comprovação de um instante por 

meio da fotografia carrega um certo status documental e contribui para a 

produção de efeitos de realidade. Por isso, o que se percebe nas circulações 

noticiosas atuais é um menor espaço textual, com ênfase para o recurso 

imagético, ficando em segundo plano o texto-verbal. Mecanismo também, 

evidenciado na materialidade em análise.  

A partir desse movimento descritivo inicial, passamos a 

operacionalizar o processo analítico da imagem como enunciado. 
 

Função enunciativa: operacionalização da leitura de imagem 
 

Uma vez entendido que o enunciado é uma estrutura realizada por um 

conjunto de condições de enunciabilidade únicas para coexistir, e, portanto, 

tratado como um acontecimento que tem condições sócio históricas 

específicas, é, por sua vez, realizado quando cumpre uma função a qual é 

descrita a partir de quatro elementos: referencial, posição sujeito, campo 

associado e materialidade, passamos a descrever sua estrutura. 

Diante os elementos da função enunciativa, o referencial é quem dá 

condições de possibilidade e existência do enunciado. É ele quem “forma o 

lugar, a condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação dos 

indivíduos ou objetos” (FOUCAULT, 2015, p.110), dando sentido a frase e 

valor de verdade a proposição por meio dos saberes que circunscrevem tal 

realidade, as circunstâncias que produzem determinada informação. O 

referencial encontro de Dilma com Fidel Castro apresenta um campo de 

emergência e proporciona a existência de todos os discursos produzidos 

sobre esse objeto. 

Sobre a segunda característica da função enunciativa, um enunciado 

precisa ser proferido por alguém, no caso, um sujeito. A posição sujeito não 

corresponde ao ser empírico que a formulou, e sim um sujeito que exerce 

https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-se-encontra-com-fidel-castro-conversa-sobre-kruschev-napoleao-11424058
https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-se-encontra-com-fidel-castro-conversa-sobre-kruschev-napoleao-11424058
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“uma função determinada, [...] vazia que pode ser exercida por indivíduos até 

certo ponto indiferentes, quando chegam a formular um enunciado” 

(FOUCAULT, 2015, p.113). Assim, para descrever o enunciado é necessário 

“determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para 

ser seu sujeito” (FOUCAULT, 2015, p. 117). Logo, o exercício da função 

enunciativa compreende a relação entre o sujeito do discurso e a posição por 

ele adotada de acordo com a instância que o respalda para que determinado 

enunciado seja proferido de acordo com o status institucional por ele 

ocupado. 

Já, o domínio associado é o terceiro componente da função 

enunciativa. Ele se constitui a partir de quatro elementos, a saber: a) série 

enunciativa na qual o enunciado se inscreve; b) série de enunciados à qual o 

enunciado faz referência; c) conjunto de enunciados possíveis de serem 

formulados e/ou reformulados; e d) status do enunciado com relação ao 

campo discursivo no qual se inscreve. O domínio associado é quem torna o 

enunciado diferente, pois esse conjunto compreende seus elementos, 

encadeamentos e distribuição possíveis. Assim, “para que se trate de um 

enunciado é preciso relacioná-lo a todo um campo adjacente” (FOUCAULT, 

2015, p. 118). No entanto, esse campo adjacente não se resume ao contexto. 

Contudo, por campo associado, entendemos todos os enunciados que 

povoam a margem de outro enunciado, formando um discurso sobre um 

determinado assunto. 

Por fim, a última característica da função enunciativa é a 

materialidade. O enunciado só pode ser descrito a partir do momento em 

que se tenha “uma substância, um suporte, um lugar e uma data” 

(FOUCAULT, 2015, p. 123) para se materializar. É por isso que ela 

desempenha, no enunciado, um papel de suma importância, não sendo 

apenas um “princípio de variação, modificação dos critérios de 

reconhecimento, ou de determinação de subconjuntos linguísticos” 

(FOUCAULT, 2015, p. 123). Assim sendo, a materialidade é constitutiva do 

enunciado, pois ele precisa apresentar uma superfície de emergência a qual 

deixa suas marcas registradas no tempo e no espaço. 

A notícia tomada como materialidade do discurso, faz parte de um 

arquivo do verdadeiro de uma época a qual compõe um conjunto de outras 

materialidades que constroem o referente “visita de Dilma à Fidel Castro” e 

por sua vez objetiva a relação do governo petista com Cuba, país regido por 

um sistema econômico socialista. Importa destacar a noção de arquivo que 

nos é cara para a análise de discurso. Tal conceito é definido como todos os 

discursos produzidos em uma dada época sobre um objeto. É ele quem rege 

o que pode ser dito, define as regras de uma prática que permite a 
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subsistência dos enunciados (SARGENTINI, 2006). De Acordo com Foucault, o 

arquivo é:  

 
O que possibilita dizer – e a ele próprio, objeto de nosso discurso – 

seus modos de aparecimento, suas formas de existência e de 

coexistência, seu sistema de acúmulo, de historicidade e de 

desaparecimento. O arquivo não é descritível em sua totalidade: e 

é incontornável em sua atualidade. (FOUCAULT, 2015, p. 159) 

 

Logo, o enunciado constituinte do objeto em análise apresenta no 

referente – “Encontro de Dilma com Fidel”, uma posição sujeito de que os 

governantes compartilham de ideais políticos parecidos. Sobre esse 

elemento vale ressaltar que o sujeito do enunciado assume uma posição de 

acordo com as relações de saber e poder constituintes na instituição que 

ampara seu discurso. Então, tal posição só pode ser assumida a partir do 

lugar institucional de jornalista que o sujeito ocupa o qual proporciona status 

e legitimação para proferir sobre determinado referente. Como campo 

associado constam no arquivo da rede discursiva os demais discursos que 

abordam a relação governo petista e Cuba. É o campo associado quem 

sustenta o discurso sobre um determinado referente, bem como o status da 

instância em que o enunciado foi produzido. Por fim, este enunciado se 

materializa como gênero notícia no site do jornal “O Globo”. O efeito de 

sentido provocado no/pelo espaço institucional jornal quem tem como 

função social legítima de informar emerge, devido a esse status, como 

verdade em uma condição de coexistência para entrar a ordem discursiva e 

construir o objeto relação amigável dos governos, bem como o 

compartilhamento de ideais políticos.  

A ordem que rege os discursos exerce uma função que controla, limita 

e valida o funcionamento discursivo por meio das relações de poder e saber 

instituídos e institucionalizados socialmente (FOUCAULT, 2014). Não são 

todos os sujeitos que podem dizer sobre qualquer coisa em qualquer 

circunstância. Há uma ordem que que se exerce no jogo discursivo. Esse jogo 

compõe um conjunto de mecanismos que interditam, rejeitam e produzem 

uma vontade de verdade. A interdição refere-se ao tabu do objeto, ao ritual da 

circunstância e ao direito privilegiado daquele que fala. Ela é uma clara 

relação entre o discurso e o poder. Na rejeição encontramos como 

característica o discurso do louco, colocando em oposição a razão e a 

loucura. E, na terceira e última característica – a vontade de verdade – o 

discurso se apresenta como uma ferramenta de separação entre o 

verdadeiro e o falso. Acolher um discurso como verdadeiro ou refutá-lo 
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depende do jogo de relações em que esse discurso está submetido para que 

seja acolhido ou não (FOUCAULT, 2014). 

Com isso, Foucault nos ensina que existe uma vontade de verdade 

amparada sobre um suporte e uma distribuição institucional a qual tende a 

exercer sobre outros discursos (...) uma espécie de pressão e como que um 

poder de coerção.” (FOUCAULT, 2014, p. 18). É nesse sentido que a vontade 

de um discurso verdadeiro ampara-se por meio de instituições que atuam 

como crivos para o acolhimento ou não de um discurso entendido como 

verdadeiro. Por isso não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa e em 

qualquer lugar. Os sujeitos são amparados pelos lugares de onde falam, pelo 

status que ocupam nas instituições e seus posicionamento(s). 

Assim, a materialidade em análise é construída em uma rede 

discursiva por meio de discursos outros, produzidos por domínios 

associados - em instituições outras também - que contribuem para a 

construção de uma verdade a qual produz uma memória discursiva sobre 

uma relação de ideais políticos compatíveis entre o governo petista brasileiro 

e Cuba. Vale ressaltar que mesmo sabendo que o sistema econômico 

brasileiro funciona no modelo capitalista, o efeito produzido pela notícia 

aciona uma objeção do governo petista ao sistema econômico socialista 

vigente em Cuba. 

Na próxima sessão trataremos sobre a monumentalização da imagem 

pública no domínio da memória. 

 

Imagem monumento: documento, memória e dispositivo 
  

As imagens são empregadas como representações da realidade, 

produzindo efeitos de verdade os quais desempenham ilusão do real. 

Utilizadas como evidências históricas, as fotografias tornaram-se a principal 

maneira de retratar as aparências, as quais, de acordo com Burke (2014), 

servem de “testemunhas oculares”. Segundo o autor, quando as imagens 

passaram a ser representadas pelas fotografias ocorreu uma substituição da 

“única existência pela pluralidade de cópias” (BURKE, 2014, p. 22), deslocando 

o valor cultural pelo valor da exibição e circulação. Foi nesse contexto que as 

fotografias passaram a carregar certo status documental ocupando maior 

espaço nos textos, especialmente noticiosos. Igualmente, Berger (2017, p. 81) 

alude que “uma sociedade capitalista requer uma cultura baseada em 

imagens”.  

Assim, na medida que as imagens contribuem para a produção de 

efeitos da realidade, bem como o empreendimento das relações de saber e 

poder de uma época, elas também  



 

75 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

são capazes de (des/re)construir conceitos e valores que interferem 

no modo de conceber e apreender o mundo e, nesse ínterim o 

diferente. O modo como o “outro” está representado (re)aviva 

determinada memória (e não outra) e, por meio dela, são suscitadas 

sensações e emoções – repulsa, tolerância ou até mesmo de 

identificação [...] do referente (TASSO; GONÇALVES, 2012, p. 133-

134). 

 
Contudo, não podemos atribuir aos realizadores das imagens um 

“olhar inocente” aos momentos registrados, pois estes, são retratados 

segundo o ponto de vista de alguém. Portanto, a câmera, pelos olhos de 

quem a utiliza, tem certa capacidade de subjetivar e objetivar a realidade 

abastecendo a uma ideologia governante (BERGER, 2017).  

Assim, de acordo com o autor, uma fotografia demonstra um vestígio 

de um tema, não uma versão, imitação ou interpretação.  Elas são 
 

[...] vestígios do que aconteceu. Se os viventes assumissem aquele 

passado, se o passado se tornasse uma parte integrante do 

processo pelo qual as pessoas fazem sua própria história, então 

todas as fotografias [...] continuariam a existir no tempo, em vez de 

serem momentos capturados. É até possível que a fotografia seja 

profecia de uma memória humana ainda a ser social e 

politicamente adquirida. Tal memória iria abranger uma imagem do 

passado [...] dentro de sua própria continuidade. A distinção entre 

os usos privado e público da fotografia seria transcendida (BERGER, 

2017, p. 83). 

  
Em geral, os usos da fotografia nos levam a ocorrência da memória, a 

qual funciona com um enorme número de associações que conduzem todas 

a um mesmo acontecimento, edificadas em um referente (BERGER, 2017).  

Nessa direção, se efetiva o funcionamento discursivo da função enunciativa 

na construção de um referente por meio dos inúmeros domínios associados 

tomados diante dos posicionamentos das instâncias atuantes em objetos 

determinados. Não obstante, é necessário respeitar as leis da memória 

quanto ao reavivamento de um registro, o que nela é acionado, o que ela 

representa bem como o que aparenta ser.  

Diante disso, entendemos que o registro do encontro privado de 

pessoas públicas extrapola o nível da documentação, tornando-se 

monumento. Segundo Foucault (2015, p. 07);  
 

O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte 

através da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou 
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disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros: ela procura 

definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, 

relações. É preciso desligar a história da imagem com que ela se 

deleitou durante muito tempo e pela qual encontrava sua 

justificativa antropológica: a de uma memória milenar e coletiva 

que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor 

de suas lembranças. 

 

A partir do momento em que o documento adquire o caráter do que 

era para o que é arquitetam relações dado que está passível de 

interpretações as quais produzem sentidos e efeitos outros. Sobre 

monumento, Michel Foucault define que 
 

em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em 

monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados 

pelos homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que 

tinham sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, 

agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados 

em conjuntos. (FOUCAULT, 2015, p. 08) 

 

Portanto, as imagens tomadas como evidência histórica, ou seja, 

fotografias públicas, são muito diferentes de fotografias particular, pois 

mobilizam efeitos e sentidos diferentes, contribuem para a construção de 

uma memória e por sua vez objetos, transformados em monumentos. De 

fato, a fotografia em tela se trata de um documento que se tornou 

monumento na medida em que sai da esfera privada e torna-se passível de 

interpretações. De forma complementar, a referida fotografia ultrapassa o 

domínio privado e passa a compor um(a) imagem/memória no imaginário 

social em que constrói relação entre os sujeitos que ocupam a posição de 

governantes de duas nações e demarca, talvez, uma certa posição de ação 

do governo e dos sujeitos nela inseridos. Logo, podemos observar o 

dispositivo de governamentalidade atuando fortemente nos meios de 

comunicação, com seus posicionamentos políticos retratando relações de 

poder. Por isso os discursos imagéticos fazem falar e são autorizados a falar 

sobre esses sujeitos que são políticos e se enquadram no dispositivo político. 

Também, essa materialidade se configura em uma rede de 

dispositivos que funcionam em certas práticas e atua no acionamento da 

memória e constroem saberes. Segundo Agamben (2009), dispositivo é 

aquilo que opera no processo de subjetivação dos sujeitos. De acordo com o 

autor, o dispositivo atua como uma “máquina de governo sobre os sujeitos 

os quais são sempre sujeitados a um poder” (AGAMBEN, 2009, p. 13). 

Portanto, dispositivos são entendidos como um heterogêneo conjunto de 
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práticas que incluem discursos, instituições, edificações, leis, medidas de 

polícia, proposições filosóficas que estabelecem relações entre si e se 

inscrevem sempre numa relação de poder (AGAMBEN, 2009, p. 29). 

Podemos notar vários dispositivos funcionando na materialidade em 

análise, sobretudo a mídia, em que, neste caso, atua como um dispositivo de 

governamentalidade. E, também, o dispositivo político, constatado em 

resistências as quais podem ser observadas na medida em que apresenta a 

presidente Dilma próxima a Fidel em um olhar materno, quando temos, dois 

governos, de países e arranjos econômicos-políticos distintos. 

Do mesmo modo, apontamos o regimento do dispositivo religioso 

quando pensamos na ideia do heroico. Talvez, considerar o sujeito Fidel 

como uma figura épica que se aproxima de Jesus, já que este é tomado como 

um objeto construído contrariamente às práticas do regime econômico 

capitalista. Entretanto, contradizendo ao pensamento de um regime 

socialista, o líder em questão é retratado utilizando, nesta imagem, e em 

outros registros - vestimentas de uma marca que agrega ao sistema 

capitalista. E, deste modo, produz um efeito contraditório ao modelo de 

governo o qual defende, sendo por sua vez, atravessado pelo dispositivo 

econômico capitalista. 

Enfim, há de se considerar que a imagem em discurso se 

monumentaliza em um regime de verdade construído por vários dispositivos 

que rege o objeto “visita de Dilma a Fidel”. A memória social formada pelos 

domínios associados produz o efeito da próxima relação entre os líderes 

Dilma e Fidel Castro. Um dos exemplos de campo associado em que essa 

relação se constata são discursos produzidos sobre o rompimento com Cuba 

ao Programa mais médicos - lançado em 8 de julho de 2013 durante o 

Governo Dilma, cujo objetivo era suprir a carência de médicos nos 

municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil.  
 

Considerações finais 
 

A trajetória de descrição-análise realizada na âncora dos pressupostos 

de Michel Foucault e estudiosos de imagens Burke (2004), Sontag (2017) e 

Berger (2017) procurou mostrar que as imagens desempenham funções e 

papéis. E, nessa direção, tornar visível como as imagens são capazes de 

carregar evidências históricas e pensar a sociedade a partir do 

acontecimento discursivo “Visita de Dilma a Fidel Castro”. Além disso, refletir 

a imagem como um enunciado constituído por dispositivos atravessados nas 

e pelas relações de saber e de poder constatados nas noções foucaultianas 

do discurso e os recursos técnicos da produção de imagens. 
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Ademais, importa ressaltar que a imagem é uma evidência histórica a 

qual retrata a realidade. Na direção estudada, constatamos que ela se 

relaciona de forma dual com acontecimento, construção de verdade e 

saberes que circunscrevem uma realidade. Vale lembrar que para leitura de 

imagens, também é preciso considerar as circunstâncias que produzem em 

que a imagem é produzida, bem como a quais dispositivos ela está vinculada. 

Constatamos também que as práticas discursivas retratadas pelos 

meios de comunicação, constituídas por materialidades imagéticas e 

textuais, formam uma rede discursiva a qual constroem objetos 

determinados. Observamos no caso em análise vários dispositivos 

funcionando na construção de referente, a exemplo da mídia, entendida, 

aqui como dispositivo de governamentalidade. Logo, tanto a mídia como os 

outros dispositivos constatados na materialidade analisada regem a forma 

do pensar de uma sociedade. 
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Operación Masacre (1972): a nova esquerda e a militância 

peronista 
 

Mirela Bansi MACHADO1 

Universidade Federal de Uberlândia 
 

O objeto dessa pesquisa é o filme argentino Operación Masacre, de 1972, 

dirigido por Jorge Cedrón. O filme é uma obra política, baseada no livro 

investigativo de mesmo nome do jornalista Rodolfo Walsh, que conta a 

história de um fuzilamento de operários que aconteceu em um terreno 

baldio na cidade de José León Suárez, em 1956, durante a ditadura da 

“Revolução Libertadora” que depôs Perón em 1955 e ficou no governo até 

1958. A narrativa de Cedrón, realizada clandestinamente durante a ditadura 

da “Revolução Argentina” de Lanusse, resultado de um outro golpe em 1966, 

tinha o objetivo de conscientizar a população da injustiça dos governos 

autoritários e pedir a volta de Perón, como solução para aquele momento 

político. O objetivo é entender o discurso político da narrativa do filme, 

levando em consideração a influência que teve dos grupos peronistas de 

esquerda que surgiram a partir dos anos 1960 na Argentina. A hipótese 

levantada é a de que esse filme é uma obra que reflete o que a jovem 

militância da época pensava sobre justiça social, luta e esperança e queria 

expor isso de forma crua num cinema que se desvencilhava do comercial. 

 

Palavras-chave: peronismo, esquerda, cinema. 
 

Jorge Cedrón realizou Operación Masacre com o objetivo de fazer uma 

obra política. Rodolfo Walsh, quem escreveu o livro que influenciou o filme, 

ajudou na escrita do roteiro. A história dos operários fuzilados em um 

momento político de proscrição do peronismo em 1956 parecia ser o 

acontecimento perfeito para ser reproduzido no cinema em um período não 

só também muito delicado politicamente, mas apropriado dentro de um 

contexto cinematográfico. 

O filme foi inteiramente realizado na clandestinidade, na época em 

que o país era governado pela ditadura do general Alejandro Agustín 

Lanusse na chamada “Revolução Argentina”, fruto de um golpe em 1966. 

Apesar da proibição do peronismo, a década de 1960 na Argentina foi um 

                                         
1Mestranda na linha de História e Cultura e bolsista Capes. Orientadora: Profa. Dra. Ana 

Paula Spini. 
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momento em que surgiu a militância de uma esquerda jovem armada e um 

grupo de cineastas latino-americanos conhecido como Nuevo cine 

latinoamericano, fazendo do cinema sua arma política. O filme é o resultado 

da influência desses dois acontecimentos importantes que mudaram a vida 

de Cedrón e tantos outros militantes e intelectuais: uma obra que 

representou na época um meio de propagar a militância peronista e uma 

busca por justiça social. 

 

Peronismo 

O peronismo foi o nome dado às ideias políticas de Juán Domingo 

Perón quando chegou à presidência da Argentina, mas com o passar do 

tempo foi obtendo outros e mais sentidos e significados, tornando-se um 

fenômeno ideológico no país, persistindo até hoje. 

A partir do golpe militar de 4 de junho de 1943 que a Argentina passou 

a conhecer o coronel que estava por trás dos bastidores do governo do 

General Pedro Ramírez: Juán Domingo Perón. Ele foi nomeado secretário do 

Trabalho e Previdência, então seu nome começou a aparecer nos meios 

sindicais a partir de novembro daquele ano. O substituto de Ramírez, o 

general Edelmiro Farrel, designou Perón também para a vice-presidência e 

para Ministro da Guerra, mostrando sua importância no governo. De acordo 

com Etulain (2001, p.11-12), Perón começou a tomar as primeiras medidas 

que lhe trariam muita influência no âmbito sindical, até chegar ao cargo de 

Ministro do Trabalho. Ele instalou um modo inovador de fazer política, que 

teve a participação de trabalhadores e sindicatos. A massa começou 

finalmente a se sentir representada. 

Os radicais estavam descontentes porque viam em Perón um perigoso 

competidor que conquistaria as massas. Após o fim da Segunda Guerra, 

aconteceram grandes manifestações antiperonistas no Campo de Mayo, e na 

madrugada de 12 de outubro, Perón foi preso, confinado numa ilha do Rio 

da Prata. Entretanto, no dia 17 de outubro, houve uma grande reviravolta na 

política da Argentina que entrou para a História do país. As massas decidiram 

tomar as ruas e exigir seu lugar no cenário político argentino. Milhares de 

homens e mulheres da periferia invadiram o centro da cidade gritando por 

Perón e reclamando sua liberdade e novas eleições. Naquela noite, ele fez 

um discurso que marcou seu vínculo com o povo, que perduraria por muitos 

anos e mudaria a história política argentina. 

Quando eleito presidente, a política de Perón foi marcada pela forte 

ligação com o povo e a valorização das populações do interior. Ele endereçou 

seu discurso a vários setores da sociedade, como a burguesia nacional e os 

trabalhadores do interior. Oficializou os sindicatos e concedeu a eles poder 
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político. As conquistas em termos de justiça social começavam a aparecer 

com esse reconhecimento, o que acabou conferindo uma identidade 

trabalhista ao governo. 

Segundo o historiador Félix Luna (1982, p.79), a Argentina era um país 

credor quando Perón assumiu. Essa condição permitiu que o presidente 

tentasse uma mudança que libertasse o país do seu sistema agro 

importador. Em 1952, anunciou um novo plano econômico. Mas essa 

estratégia de nacionalizar e fazer compras oficiais de produtos que 

permitissem essa ideia teriam consequências alarmantes a curto prazo. 

No seu segundo mandato, o financiamento da política pública de 

Perón acabou chegando ao limite de sua capacidade, anulando qualquer 

possibilidade de gastos sociais. A partir de 1955, esses limites impostos pelas 

condições econômicas internas e externas reanimaram as críticas dos 

setores opostos ao governo. Muitos desenvolveram ressentimentos contra 

Perón e o peronismo. O governo foi se desgastando e perdendo sua 

capacidade de se manter. 

Uma aliança entre conservadores, comunistas e socialistas derrocou 

Perón, no golpe de Estado conhecido como "Revolução Libertadora". Perón 

renunciou no dia 31 de agosto, depois exilou-se, seu partido foi proscrito e 

os principais líderes sindicais perderam seus cargos, e, na maior parte dos 

casos, foram presos (ETULAIN, 2001, p.37). 

No dia 23 de setembro, Eduardo Ernesto Lonardi assumiu o governo 

como chefe triunfante da revolução, mas ficou por apenas cinquenta dias. As 

medidas que ele tomou em seu governo pareciam insuficientes para grande 

parte dos antiperonistas, que queriam atitudes mais duras e radicais, como 

a prática da "desperonização" em todos os setores da sociedade. Por isso, foi 

substituído por Pedro Eugenio Aramburu no dia 13 de novembro. Durante 

seu governo os comandos peronistas começaram a sofrer muita 

perseguição. Em junho de 1956 houve um levantamento do general 

peronista Juán José Valle que culminou em uma repressão desproporcional 

por parte da polícia de Buenos Aires. Foi imposto a lei marcial e o 

ordenamento do fuzilamento das pessoas que eram suspeitas de estarem 

envolvidas na revolta. Foi baseado nessa história e em algumas vítimas dos 

fuzilamentos que Rodolfo Walsh escreveu Operação Massacre. 

Perón sofreu um golpe com o apoio da maioria da população. A 

esquerda tradicional, socialistas, comunistas e setores das forças militares 

estavam ressentidos com sua política. Depois do golpe, restaram apenas os 

realmente fiéis a Perón. Entretanto, foi nessa época que começou a ser 

formada uma nova esquerda, voltada aos problemas nacionais, que vai ser 

essencial ao peronismo nos anos que seguirão a partir daí. 
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Os golpes foram se repetindo na história política argentina, tornaram-

se banais. Funcionavam como tentativas (sempre frustradas) de administrar 

ou evitar a presença incômoda do peronismo. Mas a ideologia peronista 

mostrou em que medida pesava no jogo político a força social das massas e 

em que medida ela estava irreversivelmente vinculada a Perón (ETULAIN, 

2001, p.38). 

Talvez tenha sido a partir do derrocamento de Perón que o peronismo 

começou a ter um significado diferente. Mais do que uma resistência, o 

peronismo é internalizado por vários setores sociais, em especial pelos mais 

pobres, como um sentimento de identidade que as pessoas começam a 

vivenciar. A importância popular de Perón foi crescendo, enriquecendo-se de 

valores ideológicos e ganhando um vigor que alcançaria uma dimensão 

mitológica. 

Segundo Daniel James (1991, p.56), em seu livro Resistencia e 

integración, 
 

Para los que aspiraban ocupar posiciones de poder en la burocracia 

y la máquina política, el peronismo era un conjunto de políticas 

formales: para los empleadores, la garantia del control de las masas 

y la expansión del mercado interno; para los sectores de la clase 

media, el peronismo representaba mayores oportunidades de 

empleo. Para la masa obrera, la política social era importante, pero 

no agotaba el significado del peronismo, era la visión de una 

sociedade más digna, era una cultura de oposición a las normas 

tradicionales de la elite.. 

 

Devido à multiplicidade de setores sociais e instituições que dão forma 

ao peronismo, é difícil fazer a análise do termo. Na verdade, o peronismo 

resiste a qualquer definição precisa. As definições sociológicas se voltam 

para as possíveis formas de alianças de classe que sustentaram o peronismo, 

embora essa composição se altere tanto quanto sua própria ideologia ao 

longo do tempo. O movimento peronista é maior que o partido peronista, 

que o sindicato peronista e maior ainda que Perón. A sobrevivência do 

movimento, entretanto, está associada justamente a essa capacidade de 

metamorfose do discurso peronista e de sua ideologia. 

O peronismo precisou estimular o povo, através de símbolos, frases, 

metáforas e ações, que pudessem assegurar sua continuidade. O fato do 

discurso e da ideologia peronista serem produto de circunstâncias históricas 

particulares e de se alterarem ao longo do tempo, constitui a característica 

principal da sua natureza. A essência da continuidade do peronismo está na 

sua mutabilidade político-ideológica (ETULAIN, 2001, p.43-44). 
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A articulação do poder político do peronismo se concentrava 

basicamente no partido e nos sindicatos, mas houve o momento da história 

política em que o peronismo teve que sobreviver através de grupos de 

resistência, na ilegalidade, excluído do Estado e próximo do povo. Começou 

a ser assim já em 1955, quando Perón sofreu um golpe de Estado e começou 

a “Revolução Libertadora”, que tinha como objetivo de governo acabar com 

Perón e com o peronismo. Pessoas do partido e do sindicato foram 

perseguidas, encarcerados e todos os outros setores populares foram 

silenciados. Perón foi para o exílio. Precisou-se criar um aparelho complexo 

de intermediação das mensagens de Perón aos dirigentes, militantes e ao 

povo. A comunicação ficou um pouco mais difícil, mas as instruções de luta 

foram ouvidas e atendidas. A "Revolução Libertadora" foi cega com o 

peronismo. Acreditou que destruindo as representações de tudo aquilo que 

servia para lembrar Perón conseguiria fazer com que a história argentina 

abandonasse a memória e a luta desse movimento. Mas ela não poderia 

estar mais enganada. 

Resistência 

O processo de protesto social e radicalização política que se 

desenvolveu durante os anos 60 e 70 na Argentina aconteceu quando a 

sociedade pareceu entrar em uma etapa de contestação generalizada. Tanto 

na sociedade quanto na política, um clima de incômodo e inquietação crescia 

e questionava o ordenamento habitual do exercício das autoridades. Esses 

conflitos incluíam uma nova relação entre a luta social e a luta política, dando 

lugar ao desenvolvimento de novas correntes no campo da cultura e em 

âmbitos institucionais, e o aparecimento de movimentos populares e a 

legitimação da violência como caminho rápido para transformação social e 

política. Havia a emergência de uma heterogênea e potente força 

renovadora que cujo desdobramento permite visualizá-la como movimento 

social ao mesmo tempo que ator político, que se transformaria na "nova 

esquerda" (TORTTI, 1999, p.221). 

Grande parte da nova esquerda veio dos jovens e radicais do 

movimento estudantil. Ela englobou um conjunto de forças sociais e políticas 

que contribuiu para produzir a formação de um processo de protesto social 

e radicalização política que implicou desde a revolta cultural até a ação 

guerrilheira (TORTTI, 2007, p.22). Os grupos de guerrilha eram muitos, mas 

agiam do mesmo modo na clandestinidade. Alguns desses grupos se diziam 

peronistas, alguns marxistas e outros compactuavam com uma ideologia 

difícil de rotular. 

Essas organizações guerrilheiras da nova esquerda formadas na 

década de 60  eram influenciadas pelo processo de descolonização de 
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meados do século XX, pela Revolução Vietnamita e, claro, pela Revolução 

Cubana. Apesar de se diferenciarem um pouco ideologicamente, cada uma 

das organizações foi um produto de sua época e todas se esforçaram para 

conectar as reivindicações populares com suas visões do socialismo. O 

acontecimento da Revolução Cubana proporcionou um aprofundamento 

das relações entre marxistas e nacionalistas. Isso possibilitou uma ligação 

entre a esquerda, o nacionalismo e o peronismo, que fundou as bases de 

agrupamentos de várias ideologias, unidas pelo caráter anti-imperialista e 

pelo exemplo cubano. 

A Juventude Peronista foi um exemplo das linhas criadas dentro do 

movimento peronista, no início dos anos 70, como tentativa de unificar esses 

grupos de jovens num mesmo corpo. Ela foi responsável pelas organizações 

de muitas operações e pelo retorno de Perón. Na ideologia peronista, 

principalmente a formada nos anos 60, Perón e povo são categorias únicas, 

insubstituíveis. Essa geração se encontrou limitada dentro de uma ideologia 

de revolução social associada somente com a figura de Perón. Acreditavam 

que ninguém estaria em condições de representar o povo como Perón. O 

peronismo não se definia mais apenas como político: era mais um 

sentimento social (ETULAIN, 2006, p.109). 

 

Arte engajada/militante 

 

Como já vimos, os diversos acontecimentos que se sucederam 

previamente e durante a década de 1960 nos países naquele momento 

denominado subdesenvolvidos, impulsionaram uma ideologia anti-

imperialista na América Latina, de conscientização da realidade política e 

social vivida nesses países, mas também provocou uma mobilização nas 

diversas áreas da cultura, com o intuito de utilizar a arte como uma 

ferramenta para a libertação do neocolonialismo (FLORES, 2010, p.107). 

Em anos de Guerra Fria, surgiu uma esperança em um movimento 

libertário dos países do chamado “Terceiro Mundo”. Nesse contexto, partidos 

e movimentos de esquerda, intelectuais e artistas, começaram a valorizar 

uma ação artística engajada. Uma organização vinha se desenvolvendo em 

vários países da América Latina, em que várias práticas artísticas e populares 

passaram a ser vista como um importante mecanismo para a divulgação da 

consciência revolucionária. 

A partir do início dos anos 1960, alguns países da América Latina 

começaram a produzir um cinema baseado numa forma particular de 

engajamento político. Segundo a historiografia sobre o que foi chamado de 

Nuevo Cine Latinoamericano, essa década até o começo dos anos 1970 foi 
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um momento de conjuntura revolucionária, de emergência política do 

"Terceiro Mundo", que acreditava na arte como um instrumento de 

conscientização política e enxergava o cinema como uma oportunidade de 

poder mostrar a verdade e informar as pessoas sobre as causas daquela 

crise social. 

Os temas das produções estavam relacionados aos problemas em 

comum entre os povos latino-americanos, como o imperialismo, o 

neocolonialismo, o subdesenvolvimento e a realidade dos trabalhadores. 

Os cineastas do Nuevo Cine seguiam influências do neorrealismo 

italiano, do cinema épico de Sergei Eisenstein, do neossurrealismo de Luis 

Buñel, da nouvelle vague francesa, vanguardas que faziam o cinema de 

autor, do free cinema inglês e de outras técnicas do cinema moderno. Essa 

eclética combinação, aliada à busca de uma afirmação da latino 

americanidade, constituiu a forma do nuevo cine (CHRISTOFOLETTI, 2011, 

p.69). 

O Nuevo Cine surgiu de um contexto de combate ao cinema comercial, 

que passou a ser visto como parte de um problema na sociedade, já que era 

conivente com um governo opressor. Tratava-se de um cinema composto 

por preocupações sociais e políticas, iconoclasta e desafiante, com a 

necessidade de construir uma utopia própria. Entretanto, existia também um 

grupo de pessoas que não estavam contentes em fazer um cinema que não 

fosse comercializado. 

Esse movimento está inserido no que alguns teóricos chamam de 

Terceiro Cinema. Trata-se de filmes que apresentam as questões políticas e 

estéticas mencionadas e que não necessariamente foram produzidos nos 

países de terceiro mundo, mas que estão fazendo um cinema não 

convencional. O primeiro cinema seria de Hollywood, comercial, a grande 

indústria cinematográfica que sempre exerceu hegemonia pelo menos 

desde os anos 1930 por toda a América Latina. Sendo assim, este Primeiro 

Cinema era identificado pelos cineastas do nuevo cine como um cinema 

opressor, alienante, para o puro entretenimento e cujo propósito maior é 

atender aos interesses dos Estados Unidos, o inimigo imperialista. O 

Segundo Cinema seria o cinema d’arte, o cinema artístico seja europeu ou 

norte-americano, mas principalmente europeu, e cujos traços também são a 

alienação política e o desengajamento com as causas sociais, um cinema 

burguês cuja ideologia era a “arte pela arte” (TISSOT, 2017, p.19-20). O 

Terceiro Cinema seria a necessidade de se resistir ao imperialismo e mostrar 

como o sistema econômico e político provocava a imensa desigualdade 

social entre os povos latino-americanos. 
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Os cineastas do movimento do Nuevo Cine, então, destacaram-se por 

fazer de seus discursos fílmico e teórico um retrato da visão que tinham da 

realidade. E a análise dessa visão de mundo é fundamental para 

entendermos o pensamento e as perspectivas de uma geração (dos anos 

1960). É por esse motivo que o estudo histórico dessas produções é tão 

importante para a compreensão dos conflitos sociais, políticos e culturais 

dessa época. 

O Terceiro Cinema latino-americano propunha uma participação ativa 

do espectador. Em vez de servir somente como entretenimento, esse cinema 

incita o público a questionar a situação do país e querer fazer a mudança. A 

própria situação clandestina que envolve a exibição de alguns desses filmes 

caracteriza a natureza do seu público, que é convidado a se engajar e 

participar da revolução, ao contrário da passividade "voyerista" de filmes 

europeus (CHRISTOFOLETTI, 2011, p.92). O intuito dos cineastas é fazer dos 

espectadores autores do seu próprio destino. Os verdadeiros protagonistas 

são a plateia. 

No caso específico da Argentina, segundo Silvana Flores (2010, p.108), 

podemos citar dois tipos de resultado na realização de um cinema de 

intervenção política: apenas a denúncia social e denúncia somada a ação 

radical e militante. A denúncia mostra uma situação alarmante para que os 

espectadores vejam e tenham uma espécie de revelação ou 

desmascaramento. A segunda vertente não só quer mostrar o problema, 

mas também analisar criticamente as causas que levaram a aquela situação. 

Essa reflexão levaria a uma denúncia dos culpados e a possíveis soluções ou 

métodos de luta. 

No primeiro caso, os exemplos mais significativos foram os filmes e 

elaborações teóricas de Fernando Birri, quem fundou em 1956 a Escuela 

Documental de Santa Fe na Universidad Nacional del Litoral. Ele se destacou 

como documentarista, influenciado pela estética do neorrealismo italiano. 

Em seu filme Tire dié, testemunha uma das realidades que assombram Santa 

Fe, mostrando os modos de sobrevivência das crianças e levantando 

testemunhos a respeito. 

Como representantes da segunda vertente cinematográfica, haviam 

duas organizações principais do cinema político argentino desse período. Em 

primeiro lugar, o grupo Cine Liberación, fundado em 1969 por Fernando 

Solanas e Octavio Getino (vinculados ao movimento montoneros e à 

Juventud Peronista) e o Cine de la Base (que teve como líder Raymundo 

Gleyzer) e foi fundado em 1973 com bases políticas embutidas no Partido 

Revolucionario de los Trabajadores, de ideologia marxista, e de sua 

organização armada, o Ejército Revolucionario del Pueblo. Junto a eles, houve 
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vários realizadores que colocaram suas criações a serviço da militância 

política, sem necessariamente pertencer a algum desses grupos. Entre eles 

podemos mencionar Humberto Humberto Ríos, os irmãos Enrique e 

Nemesio Juárez, Pablo Szir, Gerardo Vallejo e Jorge Cedrón, entre outros 

(FLORES, 2010, p.109). 

Julio Troxler, o sobrevivente da Operação Massacre, que atuou como 

ele mesmo no filme de Cedrón, também participou de algumas produções 

do Cine Liberación, cumprindo como função de ator testemunhal. Isso 

mostra como os cineastas do nuevo cine trocavam experiências, se 

inspiravam no trabalho dos outros e aprendiam com eles. Existia entre eles 

uma rede de sociabilidade. 

O filme é parte ficção e parte documental. Ele mistura cenas coloridas 

com os personagens do fuzilamento e cenas em preto e branco documentais 

do golpe de 1955 e de passeatas, ao som em off da narração de Julio Troxler. 

A ideia era explicar didaticamente ao expectador o que significava ser 

peronista, porquê eles existiam, como eram tratados pelo Estado, e como 

poderiam mudar aquela situação. 

No discurso de uma sequência do filme que começa minuto 05:25, 

Troxler expõe de maneira muito simples e direta essas questões que o filme 

propõe responder: 
Nosotros éramos peronistas. El peronismo había unificado a los 

obreros que, por primera vez, participaban del poder en Argentina. 

El gobierno de Perón terminó prácticamente con la dependencia del 

imperialismo. A su lado, Eva Perón conquistó con su obra el cariño 

de los humildes. Eso los sabíamos todos, pero lo que significaba el 

peronismo para nuestros enemigos empezamos a comprender un 

año antes. El 16 de junio de 1955, los aviones se lanzaron sobre esta 

misma plaza de Mayo en Buenos Aires. Fue al medio día. Sobre 

gente inocente, cayó una lluvia de bombas y de balas. Allí vimos la 

verdadera cara de la oligarquía, del imperialismo. Y el peronismo 

empezaba a ser esto: la carne masacrada del pueblo. 

 

Essa fala termina com a cena mostrando imagens de pessoas mortas 

no chão, e em pé ao lado delas há outros civis com feições tranquilas, quase 

que posando para a foto. Muito barulho de bombas e pessoas correndo 

aparecem em seguida. Esse trecho esclarece muito bem o que os peronistas 

pensavam de Perón em oposição aos inimigos, que queriam destruir o 

peronismo e todos os seus seguidores. Começam a questionar o que era o 

peronismo, o que era ser peronista, e essa indagação continua ao longo do 

filme. 

Para Cedrón, fazer Operación Masacre foi primeiro entender o 

peronismo e depois entender a profundidade do significado do movimento 
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e da luta de classes. Ele diz que aprendeu muito com o filme, foi um estímulo 

para o aprendizado sobre política: 
 

"O que tinha acontecido na verdade era uma luta entre pobres e 

ricos. Não era casual ou aleatório que os fuzilados eram operários, 

nem o caso de eles terem sido mortos num lixão. A partir daí fomos 

encontrando um fio político do filme" (PEÑA, 2003). 

 

Jorge Cedrón e Rodolfo Walsh são grandes exemplos de intelectuais 

influenciados pela nova esquerda peronista, pela consciência de justiça 

social nacionalista querendo fazer a diferença num momento político e 

artístico muito importante no país. Definitivamente, conseguiram. 

Operación Masacre teve sua estreia clandestina em 1972. O filme, 

quando produzido para uma circulação clandestina, teve um foco que foi 

direcionado para um público muito específico. O intuito era de levantar o 

povo para uma mobilização revolucionária. Quando o filme é pensado para 

uma circulação industrial, comercial, é com o objetivo de alcançar o maior 

número de pessoas, convencer, manipular, fazer pensar uma camada da 

população que talvez não viva a realidade mostrada no filme. O filme de Jorge 

Cedrón foi reproduzido comercialmente em 1973, após a abertura 

democrática e volta de Perón, mas ele não foi produzido com essa finalidade. 

Seu plano era seguir a ideologia do movimento do nuevo cine, acreditando na 

ideia do cinema clandestino, como seus outros colegas que viviam na mesma 

rede de sociabilidade. Talvez com o surgimento de um discurso mais intenso 

no começo da década de 70 sobre o esquema industrial, tenha despertado o 

interesse de Cedrón para atingir um público maior e querer “mudar o 

sistema” do cinema nacional. 
 

Considerações finais 
 

Essa narrativa da reconstrução dos fuzilamentos de José León Suárez 

é um dos filmes político-militantes mais importantes da história do cinema 

argentino. Foi também o primeiro longa-metragem não documental 

concebido, realizado e exibido na clandestinidade durante a última etapa da 

ditadura de Lanusse. Foi projetado em bairros, vilas, fábricas. Em seis meses 

ele foi visto por mais ou menos 250 mil pessoas (PEÑA, 2003). Os 

fuzilamentos foram o início de uma resistência peronista, um acontecimento 

que obrigava o povo a tomar uma posição e o que influenciou na luta da 

esquerda peronista que surgiu. O filme mostra que, mais do que ser fiel a 

Perón, o peronismo significava estar ao lado dos explorados e 

marginalizados, das vítimas. A obra é um grande exemplo de ferramenta de 
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construção dessa memória: ativa, militante, cheia de esperança e de mágoa, 

vislumbrando um futuro que se dissolveria em mais tragédia. 

Operación Masacre é uma obra que se encontra dentro de uma 

influência da esquerda peronista formada desde a década anterior, com um 

discurso contra o imperialismo, movendo a juventude, honrando os que 

morreram pela nação em 1956, visando a volta de Perón. Isso se torna 

evidente tanto no discurso da narrativa do filme, como no propósito de 

Cedrón ao fazer o filme e a colaboração de toda a equipe, que trabalhou na 

clandestinidade, correndo riscos todos os dias, sem desistir da luta proposta 

por esse viés do movimento peronista. 

O filme é uma fonte muito relevante de análise de um discurso 

peronista derivado do surgimento do peronismo de esquerda, é um 

instrumento para entender esses grupos peronistas de esquerda e, 

principalmente, a Juventude Peronista, foi uma época em que o movimento 

conseguiu se tornar muito forte na sua ideologia revolucionária e a organizar 

uma resistência que traria Perón de volta. 

E é dessa nova consciência política e social que os intelectuais buscam 

um novo modo e estilo de fazer cinema, transformando também a cultura 

latino-americana, fazendo a diferença na arte do “Terceiro Mundo”. Explorar 

sobre os diretores, correntes, movimentos, experiências que marcaram os 

anos 60 e 70 é refletir sobre as diversas peculiaridades da formação do novo 

cinema latino-americano, tão plural e transformador na arte política, e 

perceber que esse estudo contribui para a formação de muitas pesquisas. 
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Mateando com o sul: o aprendizado mimético nas tradições 

reinventadas como estratégia de construção do imaginário 

separatista 

 
Michele de MELO 1 

 

 
Resumo. Neste estudo investiga-se a partir de uma amostra de vídeos com o 

tema “Mateando com o Sul”, a hipótese de que o imaginário do movimento 

separatista O Sul é Meu País possa ser formado por aprendizado mimético. 

Para tanto, utiliza-se os aportes teóricos de Wulf (2013), Hall (2006) e 

Hobsbawn (1984), tecendo uma análise junto da transcrição e dos elementos 

visuais de três (dois primeiros e o último) dos quinze vídeos publicados. 

Como resultado, percebe-se a estratégia de comunicação do Movimento em 

reinventar a tradição da roda de chimarrão, que se torna um canal de grande 

influência, popularizando os ideais separatistas; estabelecendo um elo de 

identidade entre os três estados e fortalecendo esse imaginário social de que 

a região sul é diferente do restante dos estados brasileiros. Por 

consequência, identifica-se as relações dos sulistas com sua cultura e seus 

semelhantes aumentando o sentimento de deslocamento de identidade, a 

falta de pertencimento como parte do povo brasileiro. 

 

Palavra-chave: Separatismo, Tradição Inventada, Imaginário, Mimese, 

Cultura. 
 
 

Introdução 
 

O homem em constante evolução traz consigo a potência da 

imaginação, conforme afirma Wulf (2013, p.22) a imaginação é indissociável 

ao homem, para ele “o poder da imaginação é parte integrante da conditio 

humana, a condição humana na ausência da qual o homem não se torna 

homem no sentido filogenético ou ontogenético”. O que nos faz refletir sua 

identidade, seu aprendizado e suas relações culturais não apenas como 

individuo, mas também como ser social.  

                                         
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual de 

Londrina. Bolsista CAPES. E-mail: contato.micheledemelo@gmail.com. 
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É com o intento de descortinar o imaginário do povo sulista, que se faz 

necessário observar as relações entre cultura, tradições, construção de 

imaginário e aprendizado mimético, tomando por objeto de análise, os 

diálogos obtidos de vídeos por meio do método de transcrição. Estes vídeos 

fazem parte de uma ação do movimento separatista chamada “Mateando 

com o Sul”. Também é observada a composição visual, que auxilia no tecer 

dos argumentos a que este estudo se propõe. 

Inicialmente busca-se contextualizar o movimento separatista O Sul é 

Meu País (OSMP), partindo da imagem que os membros do movimento têm 

de si e consequentemente dos sulistas, constantemente afirmado em seus 

discursos e entrevistas como “um povo diferente dos demais brasileiros”, 

aqui exemplificado por Anídria Rocha em entrevista ao Sputinik Brasil (2017) 

“Somos um povo diferente de outros povos do Brasil. Não somos melhores 

nem piores do que os outros povos do Brasil. Somos apenas diferentes, até 

porque somos mais aguerridos nessa busca pela liberdade. ” 

Em seguida, levanta-se um breve histórico recorrendo às tradições e 

às referências culturais pertencentes aos sulistas, que estão fortemente 

ligados ao estereótipo do gaúcho; que por sua vez é compartilhado entre os 

três estados sul-brasileiros através de rituais, literatura, musicas, danças, 

gestos, falas e do próprio ensino desde a infância. Um aspecto de grande 

importância para analise, também se dá sob a influência da memória 

histórica que é resgatada desde os tempos de seus antepassados. 

É no discurso do movimento separatista O Sul É Meu País que se 

espera encontrar estes vestígios que formam o imaginário sulista. 

Recorrendo aos diálogos estabelecidos entre os membros do movimento e 

seus seguidores, se discorre a hipótese de que mesmo sem planejar usar a 

mimese como técnica de construção desse imaginário, os sulistas tenham 

por meio da repetição das tradições, o aprendizado mimético desde a 

infância como ferramenta auxiliar na formação da identidade sulista.  

Os argumentos de imaginação e mimese, assim como de reinvenção 

das tradições desenvolvidos a partir das obras de Wulf e Hobsbawnn, 

fundamentam os costumes e rituais na formação cultural das crianças 

sulistas, bem como a faculdade mimética em que “a criança é introduzida na 

ordem temporal do adulto, na estrutura temporal linear” (SCHLESENER, 

2009, p.153). Tal relação nos faz perceber que a inserção destas tradições no 

imaginário de um jovem sulista é mais comum do que pensamos. 

 

O Sul é o meu país  
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Para um país jovem como o Brasil que está a escrever e processar sua 

história, parece pouco cobrar de sua memória uma continuidade coerente, 

pois é passivo de repetir experiências políticas negativas e opressoras, 

aceitando medidas radicais para resolução de problemas que tendem a 

agravar sintomas de violência e exclusão. Logo, movimentos separatistas 

como O Sul é Meu País (OSMP) alcançam cada dia mais seguidores. Segundo 

dado publicado pela Gazeta do Povo (2017), o primeiro plebiscito2 ocorrido 

em outubro de 2017 teve 343.141 votos computados (coletados em urnas 

espalhadas por 800 cidades entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná), dos quais 330.386 (96,31%) votaram a favor da separação 

e 13.295 (3,87%) contra. 

Além de reivindicar ao Estado suas contribuições que são de 

proporção maior ao que retorna como investimento para os municípios, 

destacam também os fatores históricos, culturais, políticos e sociais. No site3 

do Movimento a questão cultural que é abordada neste estudo, já se pré-

estabelece respondida:  
 

A população Sulina hoje é de cerca de 28 milhões de pessoas, de 

origem europeia, miscigenada ao africano, ao americano nativo e 

ao asiático. Esta miscigenação que absorveu cultura, costumes e 

tradições de todos os continentes, associada aos fatores climáticos 

e geográficos inerentes à Região Sul, moldou o perfil que é peculiar 

do Sulino, diferenciando-o das demais regiões brasileiras. O povo 

Sulino tornou-se assim detentor de uma diversificadíssima cultura, 

que se expressa através dos usos, costumes e tradições que a 

região cultiva, de onde se projetaram expressões artísticas para o 

mundo inteiro. Esta riqueza precisa ser preservada e otimizada 

através de políticas públicas regionais, que deverão criar espaços 

públicos para a sua conservação. (SUL LIVRE, 2018). 
 

Esse sentimento de diferença entre as regiões brasileiras é expressado 

pelos membros do Movimento e se reflete na população sulista, pois 

percebe-se o crescente número de interações durante a exibição das lives do 

Mateando. Nos dois primeiros vídeos (Mateando Ituporanga e Mateando 

Petrolândia) publicados pelo canal do youtube (2,8 mil inscritos), alcançou o 

número de duzentos e quarenta e três visualizações, cinquenta e sete 

curtidas, uma descurtida e seis comentários no primeiro vídeo. No segundo 

foram cento e oitenta e sete visualizações, quarenta e duas curtidas, duas 

descurtidas e quatro comentários, enquanto que o ultimo vídeo exibido em 

                                         
2 Plebiscito: consulta popular que defende a criação de um novo país. A iniciativa da 

consulta, chamada de Plebisul, é do movimento O Sul É o Meu País. 

3 Disponíveis em: https://www.sullivre.org/blocosul/ 

https://www.sullivre.org/blocosul/
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janeiro deste ano pelo facebook (com 125.946 seguidores) alcançou oito mil 

e quinhentas visualizações, trezentos e sessenta e duas reações, trezentos e 

setenta e sete comentários e sessenta e três compartilhamentos.  

Verifica-se a partir destas interações nas redes sociais que esse senso 

de distinção entre as regiões não ocorre apenas no extrato ideológico do 

OSMP, mas à uma considerável parcela da população sulista, nutrindo seu 

imaginário separatista: 
[...] Ao sul do Brasil existe uma corrente cultural, uma identidade 

política claramente expressa nos resultados das pesquisas 

nacionais, uma ruptura da boa distribuição tributária, uma forma 

de gerar riquezas um tanto quanto diferente do restante do que 

hoje chamam de federação brasileira. Alguns que não conhecem o 

movimento “O Sul é o meu país” exalam falácias sobre o que já 

nasceu de antepassados que por aqui deixaram o sangue após 

tantas guerras. Hoje temos uma nova chance para construirmos um 

projeto horizontal de gestão pública. (SOTTO, 2016). 
 

Aos sulistas aparenta não haver mais uma ligação de pertencimento 

ao Estado brasileiro, sentem-se uma nação a parte. Herdeiros de uma 

sociedade pós-moderna, o Brasil parece sofrer os sintomas de uma crise de 

identidade, pois é de sua natureza a pluralidade. Seu povo é um grande 

apanhado de histórias e cores, o que nos lembra Hall (2004) sua maior 

característica destes tempos, a diferença.  

É sob a luz dessas diferenças que o Brasil se formou durante a 

colonização, entre revoltas e desejos de independência, divisões regionais, 

aquisição e perda de territórios. As províncias que antes lutavam 

independentes para se manter em território brasileiro não se sentiam como 

parte de um todo, assim como os separatistas tem se manifestado 

atualmente. Segundo Andrade (1999, p.58) esse sentimento regional foi 

substituído pelo nacional, mas “sem desaparecer completamente, com a 

Proclamação da Independência e a formação do Império, quando as pessoas 

passaram a se considerar brasileiras e não apenas maranhenses, 

pernambucanas, baianas [...]”. 

O Brasil, terra de grandes proporções, nasceu fragmentado no sentido 

de pertencimento e somente com a coroa estabelecida neste território, um 

governante nascido em solo brasileiro, é que se sentiram representados. Tão 

pouco a representatividade nacionalista os bastou, foi necessário romper as 

ligações com o colonizador, o que de fato não ocorreu totalmente.  

Num movimento contrário, os descendentes de imigrantes alemães e 

italianos que se fixaram ao sul do país tem demonstrado o desejo em manter 

ligações com um passado distante ao qual não podem retornar. Percebe-se 

a ideia de que estas identidades não se completam. As divisões geográficas 
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estabelecidas pela imigração criam divisões sociais e culturais, produzindo 

“uma variedade de diferentes ‘posições de sujeito’ - isto é, identidades - para 

os indivíduos. (HALL, 2006, p.17)  

Tentativas de dissolução da sociedade brasileira não faltaram, essas 

revoltas, movimentos independentistas e separatistas por mais que fossem 

unificadoras em algumas regiões, não se deram pelo fato de que houveram 

articulações para que se mantivessem como um todo dentro dos limites 

físicos, mas ideologicamente encontram-se em processo de afastamento e 

distinção. 

A diferença é gatilho para a legitimação de uma necessidade de 

apartar a região sul das demais. Os separatistas deslocados desse 

sentimento de nacionalismo brasileiro, desejam permanecer em suas terras 

sob um comando decentralizado, que segundo eles, seria mais autônomo já 

que os municípios se auto administrariam. Outra situação de não 

pertencimento é o desejo de reconstituir valores e tradições que os mantêm 

conectados com o país de origem de seus antecedentes, mas que também 

não lhes é acessível, pois isso não lhes garante o direito de retornar a essas 

origens como cidadãos europeus.  

 

O gauchismo e a roda de chimarrão 

 

Um estado de constantes conflitos, o Rio Grande do Sul traz consigo o 

histórico de um povo de lideranças militantes e políticas, porém, de grandes 

deficiências quanto a alfabetização. Como província experienciou duas 

guerras, a Revolução Farroupilha (1835-1845) e a Guerra do Paraguai (1864-

1860); entre uma e outra os imigrantes europeus ainda enfrentavam os 

problemas dados pela campanha do nacionalismo após a Segunda Guerra. 

Este cenário conturbado dificultava a instalação de escolas e a veiculação de 

periódicos.  

 
Embora para Camões, fosse possível batalhar com a espada em 

uma mão e a pena em outra, o uso das armas monopolizou os rio-

grandenses de tal forma que a atividade guerreira impediu a 

atenção dos sulinos para outros interesses especialmente os 

culturais e literários. ” (MOREIRA, MOREIRA, PÓVOAS, 2018). 

 

Por volta de 1870, o Rio Grande do Sul também enfrentou as 

modificações econômicas que modernizavam e simplificavam sua pecuária, 

o que causou grande êxodo dos campos, e logo, “em meados do século XIX 

a figura do gaúcho estava praticamente extinta. Por isso, estava também em 
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condições de ressurgir como instrumento ideológico de sustentação dos que 

a tinham destruído (GONZAGA, 1980, pp. 118-119). 

Em meio a esta condição de revoltas, surgiu durante a guerra do 

Paraguai uma iniciativa de cunho cultural em Porto Alegre. Fundando em 

1868, a Sociedade Parthenon Literário, tinha como propósito organizar a vida 

literária dos rio-grandenses. A Sociedade era formada por um conjunto de 

intelectuais que ficaram conhecidos como “a geração Partenon”. Mesmo sem 

planejar o viés de suas produções, acabaram por enaltecer de forma 

romantizada a figura do gaúcho, o cenário campeiro, seu folclore e a história 

do estado. 

 
Eis por que, mesmo sem terem redigido um documento formal 

sobre um projeto literário para o Rio Grande do Sul, o Partenon 

definiu os elementos para orientação da literatura regional: 

aproveitamento do tipo local, exploração da paisagem e da 

natureza, invocação da história, em especial, dos feitos heroicos e 

guerreiros, dos costumes, lendas e histórias do espaço rio-

grandense. Esse tácito programa revestia-se ainda de um caráter 

integracionista, ajustando-se aos cânones da estética romântica 

nacional: a exploração do material regional respondia aos anseios 

de originalidade e nacionalidade preconizados pelos românticos 

como garantia da autonomia literária brasileira; por outro lado, 

afinava-se ao proposto pela agremiação da qual faziam parte, ao 

explorar e divulgar os recursos de sua região. No saldo final, os 

partenonistas vincularam-se ao Romantismo, contribuindo para a 

garantia e a manutenção do nacional, desenvolvendo uma 

expressão poética contributiva da afirmação do ideal de autonomia 

literária pretendido pela nação brasileira. (MOREIRA, MOREIRA, 

PÓVOAS, 2018, p. 9). 

 

Temos junto desse movimento intelectual que aqueceu o cenário 

cultural dos rio-grandenses, motivação para iniciar sua educação, replicando 

os moldes do romantismo, criando um discurso cultural onde os distinguia 

do restante dos brasileiros. Para os gaúchos houve um reencantamento com 

as paisagens locais e seu povo. Essa convicção contribuiu para a formação 

de uma identidade regional nacionalista, que deu início também aos ideais 

separatistas.  
 

sugerindo a diferenciação entre os rio-grandenses e os demais 

integrantes da nação brasileira. A literatura produzida no Rio 

Grande era brasileira, mas a marca local de que se revestia trouxe 

consequências a seus autores, uma vez que enfatizou um certo ar 

separatista, de cuja aura até hoje parece que a literatura rio-

grandense procura se libertar ou pelos menos justificar suas 

peculiaridades. (MOREIRA, MOREIRA, PÓVOAS, 2018, p. 9) 
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Embora a Sociedade Partenon tenha sido percursora da exultação 

gaúcha, somente em 1898 com o surgimento da primeira agremiação 

tradicionalista, o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, obteve-se uma 

organização quanto aos ritos festivos e outras atividades ligadas ao culto das 

tradições. De origem modesta, o fundador João Cezimbra Jacques, voluntário 

na Guerra do Paraguai e honrado com a patente de major do Exército, define 

os objetivos do Grêmio: 

 
Organizar o quadro das comemorações dos acontecimentos 

grandiosos de nossa terra [...] pensamos que esta patriótica 

agremiação não é destinada a manter na sociedade moderna usos 

e costumes que estão abolidos pela nossa evolução natural e que a 

época em a qual vivemos não comporta mais, e nem é tampouco 

ela -uma associação, tendo por fim trazer para objeto de suas 

práticas jogos e elementos recreativos do tempo corrente e 

importados do estrangeiro. Nem uma coisa nem outra. Mas é ela, 

sim, uma associação destinada a manter o cunho de nosso glorioso 

Estado e consequentemente as nossas grandiosas tradições 

integralmente por meio de comemorações regulares dos 

acontecimentos que tornaram o sul-rio-grandense um povo célebre 

diante, não só de nossa nacionalidade, como do estrangeiro; por 

meio de solenidades ou festas que não excluem os usos e 

costumes, os jogos ou diversões do tempo presente; porém, 

figurando nelas, tanto quanto possível, os bons usos e costumes, os 

jogos e diversões do passado; por meio de solenidades que não só 

relembrem e elogiem o acontecimento notável a comemorar, pelo 

verbo ou pelo discurso, como por meio de representação de atos, 

tais como canções populares, danças, exercícios e mais práticas 

dignas, em que os executores se apresentem com o traje e 

utensílios portáteis, tais como os de usos gauchescos” 

(Jacques,1979, pp. 56 e 58). 

 

Jacques, além de enfatizar este culto que, como centro de convivência 

disseminava as tradições gaúchas como se tudo fosse uma questão de 

“nossa evolução natural”, já deixava a entender o distanciamento 

estabelecido a outras regiões, para além das demarcações geográficas rio-

grandenses. 

Oliven (1991, p.40) aponta dois aspectos comuns para princípio deste 

culto ás tradições gaúchas, “a presença do campo” e a “figura do gaúcho”. 

Este é o personagem que já não mais se assemelha à imagem marginal e 

errante que no passado foi transformado em peão de estancia. Uma nova 

imagem do gaúcho se fez diante do modelo criado pelos partenonistas “a 

criação do herói regional, o gaúcho, ‘centauro dos pampas’, de valor físico e 

moral; aderiram ao plano republicano, promovendo o Rio Grande como o 
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espaço de exercício da liberdade e da fraternidade”. (MOREIRA, MOREIRA, 

PÓVOAS, 2018) 

Absorvido e enraizado na identidade dos rio-grandenses, o imaginário 

desse gaúcho despertou o anseio de recriar tal experiência. Foi em 1954, por 

iniciativa de estudantes secundários, que ocorreu a formação de um Centro 

de Tradições Gaúchas. Aos sábados à tarde, em um galpão improvisado na 

casa dos pais, se reuniam em semicírculo e tomavam o mate, 

compartilhando entre si os hábitos do interior, que segundo Oliven (1991, 

p.43-44) “queriam recriar o que imaginavam ser os costumes o campo e o 

ambiente das estâncias”. 
 

Repetições: tradições e suas (re) invenções 

 

Este último cenário, onde os jovens retomam os hábitos do passado 

(ao qual não fizeram parte) e recriam a roda de chimarrão, pouco se difere 

daquela tentativa de retomar aquele gaúcho que, nos tempos de combate se 

reconhecia no grito indígena que afirmava “esta terra tem dono4”. A luta, não 

apenas por um espaço geográfico, assim como as necessidades filogenéticas 

do homem se extrapolam, o desejo de se encontrar no outro, de fazer parte 

de um grupo é constante, não se delimitam ao tempo. 

A tradição, longe de se manter presa num período de nossas vidas, de 

acordo com Luvizoto (2010), é linha do tempo, conecta o passado, presente 

e futuro. Significa que: 
a tradição é uma orientação para o passado, justamente porque o 

passado tem força e influência relevante sobre o curso das ações 

presentes. A tradição também se reporta ao futuro, ou melhor, 

indica como organizar o mundo para o tempo futuro, que não é 

visto como algo distante e separado”. (LUVIZOTTO, 2010, p. 65) 
 
 

Por esta qualidade de mutabilidade que pode se basear em histórias 

fictícias, reais ou reinventadas, é que se permite transitar por esta linha tênue 

entre meros costumes momentâneos e as tradições, pois “há algo em relação 

à noção de tradição que pressupõe persistência: se for tradicional, uma 

crença ou prática tem uma integridade e continuidade que resistem aos 

contratempos e às mudanças. ” (LUVIZOTTO, 2010, p. 66) 

O consumo da erva mate advinda dos tempos indígenas, perdurou 

mesmo com a dominação jesuíta, pois deram continuidade ao cultivo da erva 

                                         
4 O indígena Sepé Tiarajú liderou a resistência dos Sete Povos das Missões (RS) contra tropas 

espanholas e portuguesas, na chamada Guerra Guaranítica, de 1753 a 1756 e deu o famoso 

aviso: "Co ivi oguereco iara" 
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e consumiam também os padres, o que mudou foi a forma de consumir no 

decorrer das gerações. É destacado por Oliven (1991, p. 41-42) como 

característica do processo de constituição do gaúcho “essa dialética entre 

velho e novo, passado e presente, tradição e modernidade”, concordando 

com o que Hobsbawm entende por invenção das tradições: 

 
Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regra tácita 

ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 

simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 

sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um 

passado histórico apropriado (HOBSBAWM, 1984). 
 

Se inicialmente a erva era consumida pelos indígenas da tribo Guarani, 

que até onde se conhece, “estabeleciam suas relações com a erva a partir de 

elementos imateriais, sendo utilizada como um ‘elo’ que ligava o mundo 

material ao espiritual, ou como um elemento que facilitava a comunicação 

com o sobrenatural” (CONTINI, 2006, p.20, apud ROA et al., 2008, p.17). Hoje, 

o consumo e as práticas rituais continuam a acontecer, mas com outras 

finalidades; poderia ainda se dizer que tomado como objetivo de 

comunicação e vinculação de elos, a erva tem cumprido seu papel: de índios 

para o mundo espiritual á gaúchos separatistas para todos os sulistas.  

Para Hobsbawm (1984, p.22) “são reações a situações novas que 

assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu 

próprio passado através da repetição quase que obrigatória”. Nestas duas 

formas de definir as tradições, observa-se as que foram realmente 

inventadas e formalmente institucionalizadas, assim como as que surgiram 

em algum momento da história e se estabelecem rapidamente em poucos 

anos.  

No caso da roda de chimarrão, que teve início como um hábito 

indígena, segundo Thomé (2011, p.57) os Guarani frequentavam os ervais 

nativos para se curarem de seus males e pouco imaginavam iniciar uma 

tradição “pois, escolhidas as folhas, obtinham a sua infusão e a ‘distribuíam 

entre si em uma cuia, que passava, de mão em mão, ou de bôca em bôca’... 

assim dando início à solene roda de chimarrão dos gaúchos brasileiros”. Em 

1954 praticamente na garagem de casa daqueles jovens secundaristas era 

retomado o que hoje é “um hábito, uma tradição, uma espécie de resistência 

cultural espontânea” (Pereira et al., 2004, p. 9).  

Institucionalizado pelos gaúchos, a roda de chimarrão não tem hora, 

nem lugar, pois se reconhece como uma questão cultural e de preservação 
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da própria identidade. Tomar chimarrão é para os “mateadores”, um gesto 

de hospitalidade e amizade que aproxima as pessoas. “Cevar o mate é 

aproximar as pessoas em uma roda de chimarrão, fazê-las conversar entre 

si e envolvê-las em uma micro comunidade ao redor de uma cuia e de uma 

chaleira”. (THOMÉ, 2011, p.58).  

A união se dá assim como na passagem bíblica do livro de Mateus “Pois 

onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” 

(Mt 18,20). O mate é uma erva de origens míticas, contada como um presente 

do deus Tupã aos guaranis, logo o ritual de preparo do chimarrão ao reunir 

duas ou mais pessoas, é como um ato de comunhão, celebra o sagrado. 

Tradição e costume também se diferem nas sociedades tradicionais. 

“O objetivo e a característica das ‘tradições’, inclusive as inventadas, é a 

invariabilidade. O passado real ou forjado a que elas se referem impõe 

práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição” 

(HOBSBAWM, 1984, p.22). Já o costume tem como função dar continuidade 

histórica e direitos naturais a qualquer mudança desejada, de acordo com 

Hobsbawm (1984) “não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, 

embora evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer 

compatível ou idêntico ao procedente”. 

O modo como o mate era consumido pelos índios, de forma que “Os 

povos indígenas constroem uma relação mitológica com o seu território 

como expressão de sua própria identidade e têm um enraizamento 

simbólico diferenciado com o mesmo” (ROA et al., 2008); também se 

assemelha aos rio-grandenses, pois repetem essa relação (de certa forma 

mitológica) com o preparo e o consumo do mate, com quem compartilham 

enquanto ouvem as canções tradicionalistas forjadas no romantismo 

literário dos partenonistas. 
 

Aprendizado cultural e mimese  

 

Antes de formular o conceito de mimese, gostaria de observar um 

exame feito por Blumenber sobre o processo de dissolução do conceito 

aristolélico de mimese. Lavelle (2014) sintetiza o conceito geral proposto por 

Aristóteles em que a produção humana é a arte que imita a natureza, 

compreende “um sentido largo que abarca também a técnica, deve não 

apenas imitar o que é naturalmente dado, mas também completar o 

processo natural, imitando-o em sua produtividade espontânea. ” (LAVELLE, 

2014, p.78). 

Comparando a imagem do sulista criada pelos separatistas ao 

autorretrato de Parmigiano analisado por Blumenberg, temos uma pintura 

em um espelho convexo deformante, o artista sem compromisso com a 
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representação do real, rompe “pela distinção entre criação e natureza e, 

portanto, pela concepção do fazer artístico como invenção e não mais como 

imitação”. (LAVELLE, 2014, p.78)  

A relação é de que a imagem criada pela aberração ótica do espelho 

distorcido na pintura, se faz similar a imagem do sulista separatista. Quando 

não mais imitando as tradições e costumes pela natureza de sua cultura, dá 

vazão a potência de seu imaginário para a criação de uma imagem distorcida, 

vista nos moldes de perfeição desenhada pelos romancistas gaúchos, 

também descompromissados com a realidade, denotando sua imagem sob 

forma de distinção entre sulistas e os Outros.  

O sujeito sulista assim como todo aquele que busca compreender 

quem é e de onde vem (questão essa de pertencimento humano), levanta-se 

a possibilidade de que somos imagem e semelhança do nosso próximo. 

Segundo Wulf (2013) “À luz dessas considerações pode-se afirmar que agir e 

aprender mimeticamente não significa somente ‘imitar’, mas também 

‘tornar-se semelhante’, ‘realizar uma representação’, ‘exprimir’, ‘antecipar 

mimeticamente’. 

Entre as definições de mimese que o autor discorre em sua obra, a que 

despertou a hipótese desta pesquisa, é de que “Desde a infância acontecem 

processos miméticos, que permitem, em estreita relação com os outros 

homens, incorporar o mundo externo, interno e social”. (WULF, 2013, P.76). 

Esta absorção do mundo externo e interno social, implica nas 

configurações dispostas à comunidade sulista, que é repassada de pais para 

filhos, assim como o aprendizado das funções básicas de sobrevivência, 

como comer, andar e falar. A criança está muito mais propensa a armazenar 

conhecimento cultural e social por meio de seus pais e familiares, se sentindo 

naturalizada em suas tradições. Diferente do aprendizado durante a fase 

adulta, quando o sujeito está inserido numa sociedade e em contato com 

outras culturas. 

Como diria o ditado popular “me diga com quem andas e te direi quem 

és”, Aristóteles (Aristóteles, 1984, p.11, apud WULF, 2013, p.76) deixou claro 

que “é revelado desde a infância que ele é especialmente capaz de imitar, e 

nisso o homem se diferencia de outros animais, pois é aquele mais propenso 

a imitar e porque os seus primeiros ensinamentos são adquiridos por meio 

da imitação”. 

Entre o andar e dançar, os pés que embarcam nos passos dos pais 

imitando seus movimentos, também imitam as danças tradicionais. As 

crianças sulistas ao crescer observam seus pais partirem para o trabalho 

ouvindo o discurso de que o trabalho constrói caráter, logo, ver o outro sem 

trabalho se torna depreciativo. Para Wulf (2013, p.77) “ A faculdade mimética 
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das crianças, jovens e adultos está estreitamente vinculada aos processos 

corpóreos e atuam em sentido oposto com respeito ás tendências de 

abstração social. Ela possui um significado central para a formação e 

desenvolvimento da natureza humana”. 

A criança ao experimentar o mundo exterior, durante o processo 

mimético por elementos racionais, segundo Wulf (2013), permite que ela saia 

de si mesma, “torne-se vizinho ao mundo, assemelha-se a esse, tem 

possibilidade de transportar o mundo exterior ao mundo interior e ao 

mesmo tempo de exprimir esse mundo interior ao seu exterior”. (WULF, 

2013, P.77). A possibilidade de avaliar de forma crítica o que absorver, 

proporciona trocas, o que acarreta nas modificações rituais de suas 

tradições. 

A roda de chimarrão traz como característica a sociabilidade, uma 

forma de estreitar laços, dividir a mesma cuia e ser parte de algo. Hoje, por 

meio das conexões digitais e das experiências individuais dessas crianças 

que cresceram nos moldes tradicionalistas, é possível compartilhar de suas 

experiências em várias rodas simultaneamente, estendendo a presença que 

seria física, ao outro lado do aparelho digital. O sulista continua embebido 

da cultura que definiu seus passos, mas expressa-se ao mundo exterior, 

reinventando-o. 

 

Mateando 

 

O Mateando com o Sul é uma ação comunicacional do movimento 

separatista, destinado ao debate entre membros do movimento e 

seguidores. São realizados sem uma periodicidade de tempo, com uma 

duração média de uma hora. Sua transmissão se dá via canal oficial do 

youtube e compartilhado na página oficial do Facebook, também por meio de 

transmissões ao vivo (lives).  

As reuniões transmitidas nessa configuração de roda de chimarrão 

seguem um padrão, alterando a bebida (mate, vinho, chopp) de acordo com 

o clima ou especialidade da cidade mediadora. Mas de forma geral, assim 

como em qualquer roda,  
Onde estiverem reunidas duas ou mais pessoas haverá uma cuia 

de chimarrão que vai passar de mão em mão, onde a conversa rola 

solta, simbolizando a amizade e o mantimento das tradições 

gaúchas, passando a construir principalmente nos mais jovens a 

experiência das gerações que os precederam. (Anuário Brasileiro 

Da Erva-Mate, 2000) 

 

O ambiente não é composto de forma caricata, dispensa estúdios ou 

salões de Centros de Tradição Gaúcha, se mostra cotidiano e caseiro, 
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ocupando salas, cozinhas, ambientes de trabalho, shoppings, entre outros. 

O evento é uma conversa que discorre de forma espontânea, assim como 

quem desfruta do momento do chimarrão em conversas sobre as questões 

corriqueiras da vida. 

A diferença está em outros objetos que se dispõem a reforçar essa 

identidade que o Movimento tem construído. Como é visto na FIG. 1, a 

bandeira do Movimento sulista se faz presente representando os três 

estados, dispensa as bandeiras individuais de cada estado ou a brasileira. Na 

primeira edição de 2019, ao lado da bandeira sulista, encontra-se a bandeira 

de Vênneto que foi dada a Sandra pelo ex-ministro da Itália durante uma 

conferência do movimento. 
 

 
FIGURA 1 – Print de tela do vídeo Mateando com o Sul Dúvidas 

FONTE – https://www.facebook.com/FLNBR/videos/280663889499926/ 

 

A primeira transmissão do Mateando com o Sul de 2019 ocorreu em 

Rio do Sul, cidade do alto vale do Itajaí em Santa Catarina. Contou com a 

presença de Sandra Parma, coordenadora estadual do OSMP e também 

quem preside as transmissões o Mateando, Emilio Glienke é presidente do 

Movimento. A presença de Glienke é tida como uma coletiva oficial, pois trata 

além das pautas, os planos para o ano de 2019, as ações e posicionamento 

do grupo em detrimento da eleição do novo presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro. 

Os dois representantes do movimento, vestindo a camisa 

(literalmente), preparam a transmissão enquanto a trilha sonora entretém 

aos seguidores com a canção “Eu sou do Sul5”, interpretada pelo grupo 

musical Os Serranos. A música escolhida por Sandra não foi mera 

                                         
5 Letra e música disponível em: https://www.letras.mus.br/os-serranos/162846/ 
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casualidade, durante a programação testemunhou “eu preciso sim de um 

país que eu possa me orgulhar, de um pais que eu chore cantando o hino 

nacional nem que seja ‘eu sou do sul’. Eu choro as vezes, porque é 

emocionante pra mim.” 

Nos vídeos (FIG. 2 e 3), verifica-se facilmente objetos como a cuia e a 

garrafa de agua quente, a bandeira sulista, a predominância da cor azul nas 

vestimentas e a disposição das pessoas em semicírculo. Neste caso, a roda 

de chimarrão do Mateando não se completa entre familiares e amigos, mas 

entre sulistas que residem por todo país. Há uma transposição barreiras por 

meio de aparatos tecnológicos, estendendo a roda ao outro lado da tela. 

 

 
FIGURA 2 – Print de tela do vídeo Mateando com o Sul Petrolândia 

FONTE – https://www.youtube.com/watch?v=dMxBV3_YHww&t=2432s 

 

As conversas informais cotidianas entre familiares abrem espaço a 

assuntos informativos, e o Movimento utiliza essa configuração para 

transmitir aos seguidores os ideais do OSMP.  

 

 
FIGURA 3 – Print de tela do vídeo Mateando com o Sul Ituporanga 
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FONTE – https://www.youtube.com/watch?v=juAz1tfS5iI 

 

A estratégia de um posicionamento mais amigável tem o intuito de 

criar uma atmosfera familiar, envolvendo todos os sulistas como se 

estivessem sendo recebidos na cozinha do Movimento. Essa forma de 

dialogar entre os três estados, cria uma unidade, mesmo que fortemente 

influenciada pelas tradições gaúchas, proporcionado pela reinvenção da 

tradição da roda de chimarrão. Para Wulf (2013, p. 89) “Por meio dos rituais, 

comunidades são criadas e as transições dentro e entre elas são organizadas 

[...] os rituais são configurações sociais, nas quais a ação social comum e sua 

interpretação produzem ordens e hierarquias”. 

O material coletado por meio de transcrição do vídeo, foi selecionado 

por temas estabelecidos durante o evento que respondia aos 

questionamentos dos seguidores. Mas com o intuito de fomentar a 

discussão proposta por este estudo, somente abordará os assuntos sobre os 

ideais culturais e educacionais, propostos pelo movimento como diretrizes 

para o novo país que desejam construir junto dos sulistas. Os diálogos serão 

antecipados por identificação de siglas, onde define-se Sandra (S), Emilio (E), 

Seguidores (C) – de compatriotas, que é como são chamados pelo 

Movimento. 

O diálogo a seguir se deu a partir da necessidade de informar o 

posicionamento perante a eleição do presidente eleito, pois desde dezembro 

o movimento que é muito ativo nas páginas, não tinha feito nenhuma 

publicação. 
 

E - Bolsonaro resolver lá grande parte dos problemas que nós 

temos no Brasil? ”  

E - Não adianta melhorar a saúde, educação e segurança que são 

obrigações, são obrigações e continuar explorando os três estados 

do Sul em 80 por cento. ” 

S - E não é só isso né, e a nossa cultura? Não vai valorizar a nossa 

cultura? Vai mostrar a cultura sulista? Vai dizer assim “no sul do 

Brasil, na cultura do Brasil é essa, mas é do Sul? ” É difícil fazer isso, 

porque hoje em dia a cultura do Brasil ela envolve o Rio de janeiro 

né, e todos os outros estados, eles são meio que deixados e lado 

pra ficar com uma única cultura. Então não é só nós que queremos 

que a nossa cultura seja valorizada. O Nordeste quer essa cultura 

deles valorizada que é muito rica gente, a cultura nordestina é 

maravilhosa, é rica demais. São Paulo também tem uma cultura 

própria, também não é valorizada. 

E - Inclusive a cultura, principalmente do interior de São Paulo, eu 

tô falando de São Paulo que é uma região que conheço, não posso 

falar do que não conheço. A própria região do Rio Grande do Sul 

tem uma cultura muito forte e eu confesso que conheço pouco, 
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passei pouco pelo Rio Grande do Sul. São culturas que a gente tem 

que exaltar, que a gente tem que trazer à tona. É como tu falou, o 

Brasil vende uma imagem de cultura única, mas o Brasil não é uma 

cultura única. Só no Sul, nós somos mais de 150 etnias, e cada qual 

tem suas tradições, as suas festas, a sua cultura, a sua música. (SUL 

LIVRE, 2019) 
 

Tomando como base seus questionamentos sobre cultura, a 

necessidade de mostrar e exaltar o multiculturalismo das 150 etnias que 

supostamente formam o eixo sul, se torna conflituoso quando comparado a 

queixa de perpetuação da imagem brasileira se reportar a cultura carioca 

como sendo a única reconhecida no país, pois é uma região tão multicultural 

quanto.  

A percepção do sulista como brasileiro se demonstra distante, pois 

não consegue assimilar as nuances culturais “vendias como imagem 

brasileira”. Para Wulf (2013, p.14) “Processos miméticos são formas 

produtivas de imitação, nos quais se alcança assimilação de um oposto, do 

qual o homem quer ser semelhante”. O sulista demonstra em seu 

depoimento que já é munido de sua cultura, demonstrando que não deseja 

se assemelhar a outras. “O impulso mimético conduz para algo semelhante, 

como uma ‘impressão’ que retém mimeticamente as pessoas com as quais 

se quer parecer” (Wulf, 2013, p.14). 

O que ocorre é a falta de identificação com outras culturas, torna-se 

estrangeiro em seu próprio país, certo como Kristeva pensa a respeito da 

possibilidade de sermos estrangeiros para nós mesmos, pois “o estrangeiro 

começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando 

nos reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às 

comunidades” (KRISTEVA, 1994, p. 9).  

 
S -  É isso que eu quis dizer, a gente precisa ser respeitado de várias 

maneiras, uma delas, o jeito de ensinar as crianças é diferente aqui 

no sul e eles querem colocar um único jeito de ensinar, impor, e nós 

precisamos mudar isso. Se nós temos uma cultura que valoriza os 

antepassados, a história, deixa valorizar, deixa mostrar, conta a 

história da região, isso é um orgulho pra nós, ninguém gosta de 

esquecer o que passou, a gente gosta de relembrar e ter isso como 

exemplo para os nossos filhos. 

E - E você acabou de falar da educação né Sandra, a educação é um 

aspecto, tem que ter um parâmetro nacional e devemos seguir, 

obviamente, concordo, até porque meu Deus do céu, imagina o que 

que vira, vira uma anarquia, vira uma bagunça. Mas temos que ter 

um parâmetro nacional, mas ao mesmo tempo nós temos que ter 

a valorização da região, valorização da cultura regional, da história. 

Por exemplo, acho que lá no Rio Grande do Sul na escola deveria 
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ser obrigatório aula de dança gaúcha, eu acho que deveria ser 

obrigatório na maioria das regiões onde é bem forte isso, {S -  pelo 

menos mostrar o orgulho que os nossos antepassados sentiam} 

embora a traição gauchesca está espalhada pelo brasil todo. [...] 

temos ai a cultura germânica, Pomerode, que é mina terra natal 

acabou de ter a tradicional festa pomerana, alusiva aos 60 anos de 

Pomerode. 

S - As famílias falam alemão né, {E - eles têm o Alemão} então e lá 

na escola eles também aprendem o idioma alemão, só que isso 

deve ser expandido para outras cidades, não só a alemã. 

E -  A italiana por exemplo, em Rio dos Cedros, Indaial, essa região 

que é mais italiana, oferece a opção do idioma italiano pra manter 

tradição cultural 

S - Sempre uma segunda língua, uma segunda língua nativa e o 

inglês que é o normal porque ele é universal. Então seriam três 

idiomas, português, uma língua nativa e o inglês que seria 

importante para todo mundo.  

C - Alemão e Italiano não são línguas nativas, foram introduzidas, 

mas vale a iniciativa com certeza. 

S - A língua nativa que a gente fala, é porque nossos antepassados, 

eles nasceram aqui e os pais deles já falavam, então ela se tornou 

nativa depois e uma certa né, digamos assim... 

E - Talvez a gente colocou o termo de forma, no contexto de forma... 

que a gente quis se referir a língua originaria deles dos povos de 

onde vieram e foram introduzidas aqui. Corretamente!   

E - Nesse aspecto, são fatores que o movimento vai continuar 

batendo nas teclas de valorizar a cultura do Sul, a questão 

econômica, macroeconômica da região sul, obvio. 

E -  Exatamente, e aí eu faço um parêntese que no passado, no 

período de regime militar, muitas culturas foram proibidas de falar 

outros idiomas e de exaltar a sua cultura de origem, suas tradições 

e com isso se matou, se massacrou parte da riqueza cultural que os 

nossos antepassados tinham nas mais diferentes regiões do Brasil. 

E não tem como você criar uma cultura única num pais enorme 

como é o Brasil, é impossível, é um pais continental. [...]. 

Recentemente eu viajei algumas regiões do brasil de moto curtindo 

umas férias e, a gente vê as diferenças, a gente vê a diferença 

cultural, sócio cultural, diferença econômica, é muito diferente. (SUL 

LIVRE, 2019) 
 

Destaca-se nesse diálogo as opiniões particulares frente ao 

Movimento, demonstrando que o discurso de imparcialidade, escola sem 

partido, multiculturalismo, globalização, economia liberal, tudo isso se 

reveste de muito conservadorismo. Como membros oficiais e de alta 

hierarquia dentro do grupo, a opinião particular se confunde aos valores 

determinados para a constituição dessa “nação soberana” (denominação 

usada pelos separatistas ao país que seria emancipado), liderando 
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pensamentos afins, ganhando força quanto a questões que podem beber do 

poço da intolerância e da discriminação.  

Um dos aspectos iniciais a ser analisado como corrente desta cultura 

que deseja ser notada, é a prática de ensino de línguas “nativas” da região. 

Muitas escolas municipais ofertam o ensino do idioma alemão, pois visa 

atender as crianças que em casa falam o dialeto aprendido com seus pais, 

herança dos imigrantes alemães e italianos que povoaram a região central o 

Rio Grande do Sul, e que mais tarde chegaram aos estados de Santa Catarina 

e Paraná. 

Recentemente a Deutsche Welle (2019) publicou uma matéria 

informando que deste 2007, o uso de línguas de imigração se tornaram 

cooficiais, presente “em 19 municípios, sendo ensinadas nas escolas 

municipais junto com o português. Em Pomerode, Santa Catarina, há três 

línguas oficiais: português, alemão e, desde 2017, o pomerano.”  

Fica bem claro pelo debate, que para a sobrevivência e exaltação da 

cultura sulista, a opinião particular dos membros mais uma vez conduz o 

imaginário social dos adeptos ao Movimento. O apego romântico de um Sul 

idealizado se repete, a questão de imitar os costumes e as danças 

tradicionais já na infância, nas séries iniciais como educação regular; 

formalizaria uma prática que hoje já ocorre, de acordo com Parma (2019) “o 

jeito de ensinar as crianças é diferente aqui no sul e eles querem colocar um 

único jeito de ensinar, [...] nós temos uma cultura que valoriza os 

antepassados [...] a gente gosta de relembrar e ter isso como exemplo para 

os nossos filhos”. 

A questão trazida como discussão fundamental para a formação dos 

princípios de um sul emancipado não se preocupa somente com a qualidade 

de ensino que por ora deixa a desejar, nem mesmo compete aos anseios de 

uma população minoritária, de tradições ameaçadas (herdeiros da cultura 

eurocêntrica?), mas culmina no seio da criação de um imaginário separatista. 

 
as crianças também exploram seu entorno em processos 

miméticos, nos quais elas assemelham-se a esse ambiente e 

incorporam ao seu imaginário. Com ajuda da imaginação também 

são incorporadas em processos miméticos as imagens de outras 

pessoas, outros mundos e outras vidas. (WULF, 2013, p. 14) 

 

A possibilidade de fazer parte de um país multicultural como é o Brasil, 

traz ameaças aos ideais sulistas, pois o sistema único de ensino que 

questionam (o qual tem sofrido fortes ataques), é repudiado pelo sulistas. 

Delimitar um povo a rótulos, cores e culturas é criar repetições, é ignorar a 
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multiplicidade e a diversidade de vozes. Permitir que as crianças tenham 

contato com o Outro, é possibilidade de incorporar seus mundos.  

 

Considerações Finais 

 

Pensar a cultura sulista por meio das tradições inventadas tem sido 

um exercício curioso, pois ao refletir alguns de seus aspectos, verificou-se o 

conflito de identidades latentes e sua abertura para a fomentação do 

imaginário sulista separatista. Por meio dela constata-se que questões 

financeiras tratadas como pautas primárias para os separatistas, são dados 

complementares, pois introduzem as angustias de uma população 

preocupada com seus tributos recolhidos, mas o que realmente paira é o 

sentimento da diferença, do não pertencimento, de não ter o Outro como 

seu semelhante. 

Conectar os relatos dos vídeos ao modo como articulam seus ideais, 

que a princípio se mostram abertos a discussão, se revela ao final, uma forma 

de imposição de valores baseados em experiências e desejos dos líderes do 

Movimento, facilmente absorvidos por adeptos separatistas. A repetição 

como ferramenta do aprendizado mimético funciona como aparato 

ideológico desse imaginário que é reforçado pelo estereótipo do gaúcho 

romantizado na literatura e reinventado como elo entre os estados sulistas. 

O que é apresentado pelo Movimento como uma necessidade de 

minorias, pode ser aceito partindo como parte da pluralidade cultural 

brasileira, pois faz-se necessário preservar costumes, dialetos e culturas que 

fazem o Brasil o pais das diversidades. Mas, a partir do momento que esses 

valores são utilizados como discurso homogeneização de um povo, 

naturalizando preconceitos mascarados pela sutileza da diferença cultural, 

torna-se um perigo eminente.  
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Críticas políticas e sociais nos quadrinhos “American Flagg!” 

de Howard Chaykin (1983-1989) 

 
Rodrigo Aparecido de Araújo PEDROSO1  

 

Resumo: A presente comunicação tem como objetivo expor algumas análises 

referentes a série de histórias em quadrinhos “American Flagg!” desenvolvida 

por Howard Chaykin, e que foi publicada originalmente pela pequena editora 

“Firts Comics” entre 1983 e 1989. Essas HQs são ambientadas em 2031, um 

futuro pós-apocalipse nuclear/ambiental decorrente da Guerra Fria, no qual 

as duas potências envolvidas deixaram a Terra e conduziram suas lutas e 

administrações para o espaço, a União Soviética mudou-se para a Lua e os 

EUA para Marte. As tramas envolvem meios de comunicação, mensagens 

subliminares ilegais, transmissões de TV “pirata”, guerras de gangues, 

políticos e diplomatas; disputas de poder, sexo e conspirações envolvendo a 

grande corporação Plex. A partir disso o objetivo principal é analisar como o 

autor das HQs se utiliza desse prospecto pessimista para dialogar e criticar 

diversas mudanças político-sociais que estavam ocorrendo nos EUA nos 

anos 1980, tais como a implantação de medidas neoliberais e a ascensão de 

grupos políticos conservadores durante o governo de Ronald Reagan. 

 

Palavras-chaves: Política, Quadrinhos, Estados Unidos. 
 

  
 

Apresentação: contexto editorial, autor e obra 

 

A primeira edição da revista American Flagg! foi lançada em outubro de 

1983, concebida pelo escritor e desenhista de quadrinhos Howard Chaykin; 

ela fazia parte dos primeiros lançamentos da First Comics, uma nova editora 

de pequeno porte, especializada em quadrinhos, que era sediada a princípio 

em Evanston, Illinois, e depois em Chicago. Ela foi criada em sociedade por 

Michael “Mike” Gold e Ken F. Levin, sua equipe contava com um grupo de 

editores formado por conhecidos roteiristas e desenhistas de quadrinhos da 

época como: Rick Felber, Joe Staton e Rick Obadiah. O objetivo dessa equipe 

era aproveitar o crescente mercado de quadrinhos do período e lançar 

                                         
1 Doutorando em História Social FFLCH/USP e bolsista CNPq. Orientador: Prof. Dr. Marcos 

Antonio SILVA (FFLCH/USP). 
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publicações que oferecessem aos leitores obras com um conteúdo 

diferenciado das grandes editoras DC e Marvel Comics. 

Howard Victor Chaykin, nasceu em Nova Jersey em 7 de outubro de 

1950, porém mudou-se para Nova York quando criança e lá viveu durante 

boa parte da sua vida. Sua família é de origem judaica. Chaykin desenhava 

desde criança e devido ao incentivo do padrasto, decidiu investir na carreira 

de desenhista. Sua carreira artística se iniciou entre os anos de 1968 e 1970, 

quando ele teve a oportunidade de divulgar seus desenhos e quadrinhos em 

fanzines de ficção científica enquanto trabalhava como assistente do 

desenhista Gil Kane. Nos primeiros anos da década de 70, realizou trabalhos 

de roteiro e desenho para diversas publicações com temáticas que variavam 

entre o western, ficção, fantasia e humor. Em 1973, foi contratado para fazer 

pequenos trabalhos de ilustração para a Marvel Comics; em 1975 fez 

desenhos para uma publicação da DC Comics. Entre 1976 e 1978, desenhou 

HQs dos personagens Conan, Red Sonja, Kull, e ilustrou dez edições da 

adaptação para os quadrinhos da franquia Star Wars. Este último trabalho 

foi um grande sucesso e foi o que deu início a seu reconhecimento 

profissional.  Depois disso, passou um tempo trabalhando em pequenas 

editoras, escrevendo e desenhando quadrinhos com temática de ficção 

científica, também ilustrou uma grande quantidade capas de revistas. No 

período de 1980 a 1982, trabalhou com o personagem Hulk, desenhou a 

adaptação do filme For Your Eyes Only do personagem James Bond, fez 

trabalhos na área de designer gráfico e publicou diversos trabalhos para a 

revista Heavy Metal. De acordo com Brannon Costello, 
 

Um olhar atento sobre a carreira de Chaykin revela um talento 

inquieto que se recusa a aceitar os pressupostos não falados, 

filosóficos e formais, que regem o trabalho produzido nos 

quadrinhos convencionais. Mesmo seu primeiro trabalho como 

escritor evidencia sua tentativa de injetar em gêneros populares 

uma caracterização mais complexa e uma abordagem menos 

simplista para questões de moralidade e, ao se desenvolver como 

artista, começou a explorar novos modos de explorar mais 

plenamente as possibilidades dos quadrinhos dentro de seus meios 

convencionais – usar o formato quadrinhos para contar histórias 

que exigem e recompensam a atenção do leitor (2011, p. viii, 

tradução nossa). 
 

Assim, em meados de 1982, Howard Chaykin era um artista com uma 

vasta experiência na indústria de quadrinhos e que tinha vários fãs, e por 

isso era considerado um nome promissor que poderia fazer parte da First 

Comics. Além disso, Chaykin tinha a percepção de que a indústria de 

quadrinhos estava passando por modificações e que “O dinheiro aumentou 



 

115 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

dramaticamente, e os direitos de propriedade e distribuição são bem 

diferentes – Marvel e DC cessaram de ter um domínio sobre a indústria, 

devido a First, Pacific, Eclipse e outras novas editoras que estão surgindo” 

(JOHNSON, 1983, p.62, tradução nossa). Ele também achava que American 

Flagg! não era um tipo de HQ que atrairia o interesse de alguma das duas 

grandes do mercado. Pois não se tratava de um quadrinho de super-heróis 

e Chaykin ambicionava produzir algo diferente, no qual tivesse a liberdade 

de expor suas ideias e colocar em prática novas técnicas de desenho e 

narrativa que havia desenvolvido. De acordo com o próprio autor, “Não estou 

muito confortável com a ideia de super-heróis. É hora de aproveitarmos o 

fato de que nosso público, também está envelhecendo – então vamos 

envelhecer com eles” (Ibid., p. 54 tradução nossa).  

As falas de Chaykin indicam que ele tinha conhecimento do que estava 

ocorrendo em seu ramo de trabalho e formara uma impressão positiva disso, 

a ponto de se ariscar publicando com uma editora iniciante. Além disso, 

entendia que havia um grupo de leitores mais velhos que queria ler algo mais 

adequado a suas idades e Chaykin, na época com 33 anos, sentia que estava 

envelhecendo e que os quadrinhos de super-heróis com os quais trabalhou 

já não atendiam a suas metas como artista e nem à demanda do público. 

Quanto ao conteúdo e às referências usadas para criar American Flagg!, 

o autor indica que se inspirou em toda uma adolescência dedicada à leitura 

de quadrinhos e livros de ficção científica e a assistir filmes de western. Assim, 

em American Flagg!, ele procurou combinar todas essas referências com uma 

certa dose de sexo, humor e patriotismo. É possível, também, identificar no 

título da revista e na estética do personagem uma possível referência ao 

personagem patriota Capitão América da Marvel Comics, que também usa um 

uniforme que ostenta as cores da bandeira. E como resultado foi algo que 

ele mesmo descreve como: “Era tudo ficção científica, pós-holocausto, utopia 

negativa, fetichismo, patriotismo [...]” (SCHWEIER, 2010, p.3, tradução nossa). 

Em um trecho de entrevista, citado no artigo de Kim Johnson, Chaykin define 

melhor sua criação e expõe de forma mais clara as referências que usou: 
 

O conceito começou como um western futurista, basicamente uma 

versão de ficção científica de Gunsmoke2, se você quiser. E, saiu do 

controle. Começou a se desenvolver, os personagens começaram a 

surgir. Quando eu anunciei o quadrinho no verão passado, disse 

                                         
2 Seriado de western veiculado a princípio no rádio e depois na TV, foi criado por Norman 

Macdonnell e John Meston e existiu entre 1955 e 1975. 
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que era uma combinação de On the Beach3 e Lil 'Abner4, uma 

descrição que ainda funciona até certo ponto. Trata-se de política, 

televisão e violência. Eu tenho uma média de 16 ou 17 personagens 

regulares – principalmente mulheres, porque eu gosto de garotas... 

(1983, p. 62, tradução nossa). 
 

Essas últimas citações nos fazem pensar sobre a orientação política de 

Howard Chaykin e como ela se manifesta em sua obra. Em um pequeno texto 

publicado ao final da primeira edição de American Flagg!, o autor faz a 

seguinte declaração sobre os conceitos político que o levaram a criar a HQ: 

 
“Então, você quer um gesto simbólico, não queime a bandeira, lave-

a.” – Norman Thomas 

... E, com base nesse preceito simples, a revolta dos anos sessenta 

perdeu meu compromisso espiritual. Meu corpo ficou para trás, 

para conhecer uma garota (historicamente falando, as mulheres 

liberais sempre foram mais fáceis que as Republicanas). 

O que ninguém parecia perceber foi que, ao destruir 200 anos de 

simbolismo, o movimento virtualmente transferiu o conceito de 

patriotismo para a “elite corporativa fascista”. 

Já passou da hora de retomarmos o patriotismo. Eu sou um tipo de 

cara liberal (alguns pode dizer radical) que ainda fica um pouco 

emocionado perante a bandeira estrelada. Minha identificação com 

os aspectos míticos da América é intensa, pra dizer o mínimo. 

E esse é o motivo por trás do American Flagg! Eu vou te jogar alguns 

(espero) conceitos bastante estranhos neste quadrinho; fique 

comigo, acho que vai valer o seu tempo. 

[o autor indica alguns livros aos leitores como “Admirável mundo 

novo” e “1984”]  

Há muito mais, mas é suficiente por enquanto. Mais uma vez fique 

conosco e lembre-se... “As coisas são mais como se fossem agora 

do que nunca antes.” – Dwight D. Eisenhower (CHAYKIN, 1983, p.30, 

tradução nossa). 
 

O fragmento indica que Chaykin – além de uma forte tendência 

machista e sexista – se assume enquanto um autor de orientação liberal e se 

posiciona claramente contra elites políticas/empresarias que ele denomina 

fascistas, pois teriam se apropriado do patriotismo e o transformado em um 

                                         
3 Filme de ficção científica produzido em 1959 no Brasil recebeu o nome de “A hora final”, 

foi dirigido por Stanley Kramer; aborda como seria o mundo após uma guerra nuclear. 

4 Personagem de histórias em quadrinhos, chamado no Brasil de Ferdinando, criado por Al 

Capp conhecido cartunista norte-americano. Suas tiras foram publicadas em diversos 

jornais entre os anos de 1934 e 1977 e contava as aventuras de um jovem e ingênuo “caipira” 

e sua família, discutia e satirizava questões sociais e políticas dos EUA. O nome de Al Capp 

foi sugerido para o prêmio Nobel de Literatura pelo escritor John Steinbeck (vencedor do 

prêmio em 1962). 
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mecanismo de exclusão. Nesse ponto, cabe um parênteses para esclarecer 

que, nos EUA, “liberal”5 seria aquele que tem uma orientação política 

favorável a maior intervenção estatal na sociedade, fornecendo serviços 

públicos (saúde, educação, segurança etc.) e promovendo uma relativa 

igualdade social; os que se opõem a isso são denominados “conservadores”; 

liberais normalmente são os ligados ao Partido Democrata e os 

conservadores ao Partido Republicano, entretanto isso não é muito fixo, a 

orientação política desses partidos varia um pouco ao longo do tempo. 

Voltando ao trecho citado, demonstra também que o autor acredita em 

determinados aspectos míticos de seu país e usa seu trabalho para difundi-

los. Quanto às opções políticas de Chaykin, elas são expostas de uma forma 

mais clara por Mike Gold em um texto introdutório na primeira edição, no 

qual ele afirma que  
[...] Chaykin talvez seja a pessoa mais patriótica eu conheça. Não é 

o habitual “Ame ou deixe” um absurdo que serve para dividir em 

vez de unir – e, portanto, não é patriótico. O patriotismo de Howard 

vem do orgulho e de grandes esperanças para a América. Os 

Estados Unidos não são a terra da oportunidade. Não são a terra 

da liberdade. Outras nações têm níveis comparáveis de 

oportunidade e liberdade. A América é a terra da esperança. E isso 

é uma coisa maravilhosa para se ter. Então, em meio a todas as 

violências e mulheres, em meio a todo o estilo que viemos a 

associar ao trabalho de Howard, em American Flagg você 

encontrará um grande patriotismo [...]. Um patriotismo reflexivo e 

esperançoso (1983, p.2, tradução nossa). 

 

Assim, de acordo com autor e editor, American Flagg! é uma obra que 

contém um alto teor de patriotismo e tem uma orientação política liberal. O 

autor acredita que seu país é um local onde há esperança. E que o tipo de 

patriotismo contido na HQ não é daqueles que simplesmente elogiam a 

pátria, como se fosse o melhor lugar do mundo. É classificado como um 

“patriotismo reflexivo”, o que de fato isso significa não está muito claro, mas 

pode-se inferir que é um tipo de patriotismo que procura expor 

determinados problemas e que, provavelmente, indicará algum tipo de 

solução para esses problemas. É interessante notar que para demonstrar 

isso, o autor elaborou uma narrativa extremamente pessimista, uma 

                                         
5 O sentindo de liberal nos EUA é bem diferente do que usamos aqui no Brasil e do que é 

usado na Europa. Essa diferença se explica pela forma como se deu sua formação histórica 

e política. Para maiores informações sobre esse tema, recomendo a leitura do segundo 

capítulo da dissertação de mestrado de Geraldo Nagib Zahran Filho “Identificando 

influências: a tradição política liberal dos Estados Unidos e seus reflexos”, disponível em: 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6459/6459_3.PDF>. 
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distopia, ou utopia negativa, que é como Chaykin costuma descrever sua 

obra. A ideia do autor, aparentemente, envolve a construção de um cenário 

distópico com o objetivo de criticar determinadas tendências que 

considerava inadequadas na sociedade em que vivia; e a partir disso, através 

da atuação de seu herói, fornecer ou indicar um caminho de esperança, 

sugerir aos seus leitores como devem se comportar ou agir perante os 

problemas que seu país apresenta.     

Partindo do que foi exposto até o momento, podemos dizer que 

Howard Chaykin é autor de quadrinhos liberal, patriótico e que tem 

esperança de que seu país possa ser um local melhor. Entretanto, a 

orientação política do autor não é tão simples assim. Em entrevista 

concedida a Gary Groth, e publicada na edição 109 do The Comics Journal em 

1986, o autor declara que American Flagg! “É uma história em quadrinhos 

emotivamente liberal” (p.83, tradução nossa). E complementa sua fala 

dizendo que “Até certo ponto. Ele representa todos os que se sentem 

culpados, os caras legais, e as fantasias humanista que tenho e que gostaria 

de poder viver” (Ibid.).  

Porém, quando questionado se realmente acredita nisso, Chaykin diz 

que se trata de uma história em quadrinhos e que nem tudo que ele escreve 

representa suas ideias. Muito do que está em seu trabalho é fruto de 

demandas de seus leitores, como produtor de uma mercadoria ele tem que 

pensar em como colocar em seu trabalho elementos que o tornem possível 

de ser consumido pelo maior número possível de pessoas. Logo, pode-se 

dizer que American Flagg! é um quadrinho com uma orientação política 

liberal, porém não é uma obra com conteúdo literalmente autobiográfico na 

qual o autor expõe, por meio de um personagem, todas as suas opiniões.  

Ainda falando sobre suas orientações políticas, Chaykin afirma que 

parte delas se deve ao ambiente no qual foi criado durante sua infância, nas 

palavras do autor: “Bem, a única coisa boa sobre minha infância é que eu fui 

criado em uma casa politicamente liberal. Meus heróis da infância eram 

caras como Woody Guthrie e Eugene V. Debs, e Norman Thomas”6 (Ibid.). 

Após citar os nomes de seus heróis de infância, o entrevistador questiona a 

real orientação política deles, diz que não eram liberais e pergunta se não 

eram socialistas. Chaykin diz que  
 

                                         
6 Sobre os nomes citados por Chaykin: Woody Guthrie (1912-1967) era um cantor de música 

folk ligado ao comunismo; Eugene V. Debs (1885-1926) líder sindical e membro do Partido 

Socialista da América, pelo qual concorreu à presidência várias vezes; e Norman Thomas 

(1884-1968) era um ministro presbiteriano e também foi membro do Partido Socialista da 

América e candidato à presidência seis vezes. 
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Naquela época nos anos 50 em minha casa isso foi transmutado em 
liberalismo. Confie em mim. Acredite em mim. Era desse jeito que as 
coisas vinham à tona no Brooklin dos anos 50. Veja o caso de Ed 
Koch7, um autodeclarado liberal que foi acometido pela realidade, e 
estou certo que foi um socialista em sua infância. [...] (Ibid., p.83-84, 
tradução nossa). 

 

As referências políticas de Chaykin, aparentemente, são um pouco 

confusas. Porém, de acordo com o historiador judeu Arthur A. Goren (1986) 

a identificação entre a comunidade judaica e o socialismo foi algo comum no 

período de 1945-1955, isso chegou a gerar um estereótipo do “judeu 

comunista”8, que foi um dos alvos das perseguições do senador Joseph 

McCarthy em sua caça aos comunistas durante os anos 1950.  Assim, pode-

se presumir que essa “transmutação” de socialismo em liberalismo que 

ocorreu na casa Chaykin foi uma forma de evitar a perseguição macarthista, 

mas isso é só uma conjectura, os depoimentos do autor não permitem fazer 

nenhuma afirmação concreta quanto a isso. Com base em seus 

depoimentos, podemos inferir que siga uma linha política liberal mais à 

esquerda, ou progressista – provavelmente semelhante ao do Partido 

Democrata, dado sua última referência – e que em sua infância, foi 

influenciado por políticos e artistas de orientação socialista. Contudo, não 

chegou a seguir essa orientação em sua vida adulta. De acordo com Costello, 

 
[...] “Democratas, Republicanos e eu” é um refrão frequentemente 

usado quando ele descreve sua posição no mundo dos quadrinhos. 

Embora alguns leitores possam estar em desacordo com a 

descrição de Chaykin faz de si mesmo como “muito convencional 

para o estranho e muito estranho para o convencional”, sua 

autoavaliação identifica uma tensão central em sua carreira como 

artista que acredita que o primeiro dever dos quadrinhos é 

entreter, mas esse entretenimento não é necessariamente de 

cabeça vazia: pode deslumbrar e deleitar, mas também apontar 

para um envolvimento com o mundo de uma maneira pensativa 

(2011, p.xii, tradução nossa). 
 

                                         
7 Edward Irving “Ed” Koch (1924-2013) foi um conhecido político norte-americano e prefeito 

de Nova York, era filiado ao Partido Democrata, não encontrei nenhum dado sobre ele ter 

sido socialista quando jovem.  

8 Para maiores informações sobre a associação entre judeus, sionismo e socialismo nos EUA 

ler o artigo de GOREN, Arthur A. “The “Golden Decade” for American Jews: 1945-1955” In: 

SARNA, Jonathan D. The American Jewish Experience. New York, Holmes & Meier, 1986. O 

texto pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: 

<http://www2.trincoll.edu/~kiener/RELG214_G 

orenA_TAJE.pdf> Acesso em: 18/06/2018. 
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O excerto fornece alguns indícios de que Chaykin prefere se posicionar 

à margem, ou ao centro, das linhas políticas dominantes em seu país 

(Democratas e Republicanos) e também das linhas dominantes na indústria 

de quadrinhos. Aparentemente, ele se define como um artista que não se 

enquadra muito bem em sua profissão, seu estilo artístico está adequado ao 

das grandes editoras, porém sua forma de escrever e compor as narrativas 

seriam por demais estranhas para os padrões das grandes editoras. Ao 

mesmo tempo, seu estilo não é demasiado ousado e inovador para que ele 

possa ser incluído entre os criadores de quadrinhos underground9 

(caracterizados por um estilo mais caricato de desenhos e que possuem 

histórias com alto teor de sexo e discussões políticas). Além disso, a 

mencionada tensão artística de Chaykin faz com que ele ambicione criar uma 

história em quadrinhos que entretenha e que faça seus leitores refletirem 

sobre determinados temas – política, sexo, relações sociais e de gênero 

parecem ser seus temas preferidos.   

Voltando a American Flagg! e a abordando de um ponto de vista mais 

técnico, além de seu teor textual relativamente ousado, ela também é 

reconhecida como uma história em quadrinhos que introduziu algumas 

inovações artísticas e narrativas que na época não eram muito comuns nesse 

meio de comunicação. Com relação às técnicas artísticas empregadas por 

Chaykin em sua obra, Sabin afirma que os desenhos têm uma ótima 

qualidade e que, além disso, “[...] apresentava painéis e layouts dinâmicos e 

uma técnica de ilustração pouco vista, chamada ‘duotone’10. E por aumentar 

a participação na produção, esses quadrinhos criaram uma formula que 

seria frequentemente plagiada no futuro” (2003, p.75, tradução nossa).  

American Flagg! é evidentemente uma obra na qual o autor procurou 

ousar e inovar, dentro de suas limitações, em suas formas narrativas. Vale 

ressaltar que Chaykin era responsável apenas pelos textos e desenhos da 

HQ, a colorização foi feita por Lynn Varley e Leslie Zahler e as letras por Ken 

Kruzenak, profissionais importantes para o resultado final que foi obtido. E 

em uma síntese desses elementos mencionados, Costello a define como 

 

                                         
9 Os quadrinhos underground ou comix surgiram em meados dos anos 1960, juntamente 

com a eclosão do movimento por direitos civis, eram produzidos de forma autofinanciada e 

distribuídos de mão em mão pelos próprios artistas. Com o tempo, ganharam espaço em 

algumas publicações alternativas. Alguns dos principais artistas dessa vertente são: Robert 

Crumb, Gilbert Shelton, S. Clay Wilson e Victor Moscoso. Para maiores informações sobre 

eles, consultar: o capítulo 3 do livro Adult Comics de Roger Sabin. 

10 É uma técnica de impressão de imagens que utiliza duas cores de tinta, o resultado é um 

duotone, por exemplo, preto e cinza. 
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[...] uma sátira de ficção científica intesamente mordaz, mas 

fundamentalmente humana, a série misturou inteligência 

irreverente, sexualidade atrevida e uma atitude profundamente 

cética em relação às maneiras pelas quais a cultura de consumo, 

avareza corporativa e uma mídia cada vez mais difundida 

colaboram para eliminar o conceito de profundidade da vida 

moderna. Chaykin trouxe tudo o que ele aprendeu sobre a relação 

entre design e narrativa para elaborar American Flagg!, 

desenvolvendo um estilo visual distinto e dinâmico que empregava, 

especialmente nas edições iniciais, painéis densamente 

sobrepostos, logotipos corporativos e efeitos sonoros para sugerir 

a natureza radical desorientante da vida no parque de diversão pós-

moderno em uma Chicago de um futuro não tão distante (2011, 

p.viii, tradução nossa). 
 

Apesar de American Flagg! ser considerada a obra mais importante da 

carreira de Howard Chaykin, e ter sido um grande sucesso logo em sua 

estreia em 1983, o autor não se manteve à frente dos desenhos e roteiros da 

série até seu final em 1989. A partir da edição número 28 (abril de 1985), ele 

deixa de fazer os desenhos11 e dedica-se só aos roteiros; da edição 31 até a 

33 (julho-setembro 1986), escreve em parceria com Steven Grant; e a partir 

dessa edição abandona a série, voltando a escrevê-la (em parceria com 

Mindy Newell) só na edição 47 de dezembro de 1987, e finaliza a série na 

edição 50 (março de 1988). No mês seguinte, Amerikan Flagg! (houve uma 

mudança na grafia do nome) voltou a ser publicada novamente, mas sem 

nenhuma participação de Chaykin nos roteiros ou nos desenhos, ele se 

limitou a ser o editor, dando consultoria aos artistas12 envolvidos, e a 

desenhar as capas das revistas. Essa nova fase durou até a edição número 

12 (abril de 1989), quando a publicação foi encerrada definitivamente. Os 

motivos que levaram Chaykin a abandonar gradativamente a publicação são 

atribuídos ao excesso de projetos mais lucrativos com os quais ele foi se 

envolvendo, o que tornou impossível que mantivesse uma dedicação 

exclusiva à obra. 

Os dados comerciais e biográficos expostos até o momento têm como 

objetivo estabelecer um contexto básico de como se deu a produção de 

American Flagg! para que, a partir disso, possamos realizar uma análise 

                                         
11 Chaykin foi substituído pelo desenhista Joe Staton (até a edição 30), que por sua vez foi 

substituído pela dupla de artistas Mark Badger e Randy Emberlin (da edição 31 até a 45); e 

por fim os desenhos ficaram a cargo de Paul Smith (edição 47-50). 

12 Essa segunda série de Amerikan Flagg! contou com roteiros de Mindy Newell (só na 

primeira edição) e John Moore (edição 2 até 12); os desenhos ficaram a cargo da equipe 

formada por Mike Vosburg, Richard Ory, Tory Van de Walle e John Moore (edição 1 até 12), 

esses artistas foram os que mais conseguiram emular o estilo artístico de Chaykin. 
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melhor embasada do conteúdo presente em algumas de suas edições. A 

ideia central das análises é compreender como obra e autor dialogaram com 

o contexto “externo” ao dos quadrinhos (esse contexto nunca é 

completamente externo), quais opiniões tinham sobre temas que agitavam 

a sociedade norte-americana do período, como, por exemplo, as mudanças 

que estavam ocorrendo na sociedade e na política devido à ascensão de 

Ronald Reagan ao poder. Em suma, a ideia é entender como um meio de 

comunicação representou a sociedade e o período em que foi produzida, 

nele interferindo com seus recursos artísticos próprios. 
 

Obra e discussões políticas 

 

Em American Flagg!, Chaykin narra as aventuras de Reuben Flagg, um 

marciano/americano, ex-ator de uma série erótica, que foi substituído por 

um holograma, e por isso alista-se para servir como policial/segurança de 

shopping no planeta Terra. Flagg torna-se um Plexus Ranger, nome dado aos 

que protegem os Shopping Centers chamados de Plex Malls e também a 

população ao entorno desses estabelecimentos. A trama é ambientada em 

2031, um futuro 48 anos distante do ano em que história em quadrinhos foi 

produzida, 1983. É nesse cenário o autor procura expor suas ideias e temores 

de como o futuro poderia ser e, também, suas perspectivas quanto ao 

potencial da ação individual para transformar o mundo em um lugar melhor.  

Essa última ideia é indicada já na capa da primeira edição (figura 1), 

que apresenta o personagem principal Reuben Flagg segurando a bandeira 

dos Estados Unidos em suas mãos, ao fundo é possível perceber a mesma 

dividida em diversos pedaços, como se tivesse sido cortada por uma tesoura. 

O logotipo da revista traz um brasão estilizado com um águia (animal 

símbolo dos EUA), as cores da bandeira e o nome da revista, que é um 

trocadilho com “bandeira americana”. A capa, além do logotipo da revista, 

traz algumas inscrições que sugerem ao leitor o que esperar da publicação: 

“Someone's gotta put it all back together... Reuben Flagg just might be the man. 

Back in the USA!!” [Alguém deve juntar tudo novamente… Reuben Flagg pode 

ser esse homem. De volta aos EUA]. Todos os elementos gráficos presentes 

na capa remetem à já mencionada orientação patriótica da publicação e do 

autor. Além disso, ela indica que o personagem principal tem como missão 

reconstruir os Estados Unidos, representado pela bandeira em pedaços. Ou 

seja, é um indivíduo que tem uma grande missão pela frente.  
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Figura 1. Capa e página inicial de American Flagg! apresentando o personagem principal e um pouco 

do contexto futurístico da narrativa (American Flagg!, n.1, p.1, 1983). 

 

No interior da publicação, a primeira página13 (figura 1), além de 

fornecer uma amostra do estilo artístico desenvolvido por Chaykin com o uso 

de quadros sobrepostos e carregados de informações, também serve para 

localizar o leitor no tempo e no espaço da ficção. É 9h59 da noite, sábado dia 

4 de outubro e o ano é 2031; a cidade de Chicago, no estado de Illinois, é o 

local onde a trama da HQ se desenvolve. Mais precisamente, no Plex Mall de 

Chicago, que é um tipo de Shopping Center e aeroporto que recebe voos 

vindos de diversos locais da Terra e também da Lua e do planeta Marte; ao 

fundo, aparece o título dessa história: “Hard Times” [Tempos Difíceis]. Essa 

página também apresenta uma frase do prefeito Charles Keenan Blitz: 

                                         
13 Em 1986, a editora lançou uma versão encadernada compilando as três primeiras edições 

de American Flagg! e para esse lançamento, Howard Chaykin escreveu e desenhou nove 

novas páginas de introdução, que mostravam um pouco do cotidiano da tripulação de voo 

entre Marte e Terra. Posteriormente, essas páginas extras passaram a fazer parte de todas 

as republicações da obra. Para nossa análise, optamos por utilizar o material como foi 

publicado inicialmente em 1983. 
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“Chicago is in the Plex, and Plex means business” [Chicago está na Plex, e a 

Plex significa negócios]. A frase sugere que a cidade, de certa forma, se 

resume ao espaço do Plex Mall, pois se trata de um local de maior 

importância, com funções que estão além do comércio de bens de consumo; 

mais adiante na narrativa, percebe-se que o local é também onde a elite de 

Chicago reside. 

Além disso, a página fornece algumas informações sobre o conteúdo 

da programação de disponível na TV – há monitores de televisão pagos 

disponíveis para o público na parede externa do Plex Mall –, indicando a 

existência de um campanha de arrecadação de fundos para uma instituição 

chamada “Tricentennial Recovery Committee (T.R.C.)” [Comitê Tricentenário de 

Recuperação], e imagens de uma mulher seminua, indicando a existência de 

um conteúdo pornográfico disponível. Os aparelhos aceitam dinheiro ou o 

cartão de crédito American Plexpress que pode ser usado para assistir aos 

seguintes programas: “Jerry Rigg Custom Firearms concurse 3”; “Love Channel 

Adult Center concurse 2” e “Plexus Ranger Station main concurse”. 

 Nessa primeira página, podemos perceber algumas das 

“novidades” que autor idealizou ou projetou para o ano de 2031. Como voos 

espaciais entre Lua, Marte e Terra; grandes Shopping Centers que serviriam 

como abrigo para aqueles que tivessem como arcar com os custos; e um 

mundo caracterizado por uma acentuada presença de meios de 

comunicação na vida das pessoas – principalmente a televisão, que também 

estava disponível para aqueles que podem pagar.  

A partir da segunda página, o leitor é introduzido ao interior do Plex 

Mall, um local amplo e limpo, no qual circulam muitas pessoas; é perceptível 

que algumas dessas pessoas estão portando armas pesadas, tipo 

metralhadoras. E assim como no lado de fora, há aparelhos de TV espalhados 

por todo o local e que veiculam propagandas como o de uma arma a Magrum 

Automatic 666. A aparição de propagandas de produtos fictícios é algo 

recorrente em American Flagg! durante a fase de Chaykin nos desenhos. 

Armas e equipamentos utilizados pelos personagens aparecem como 

logomarcas ou acompanhados das iniciais “TM”, de trademark [marca 

registrada].  Esse recurso gráfico narrativo empregado pelo autor transmite 

a impressão que estamos vendo um programa de TV com constantes 

anúncios de patrocinadores. 

A edição 17 de American Flagg! contém a terceira parte de um dossiê 

sobre os personagens e as instituições da história em quadrinhos (figura 2). 

Nela, Howard Chaykin e Charles Meyerson explicam a existência e as 

principais funções dos Plex Malls: 
Se você fosse um governante ou um líder empresarial tentando 

limitar o caos de uma crise mundial o que você faria para manter as 
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pessoas felizes? Tente construir um novo... shopping center? Esse 

foi o esquema dos burocratas que fugiram da Terra para a Lua e 

Marte: grandes shoppings foram construídos nas principais cidades 

da Plex – sob os auspícios do “Comitê Tricentenário de 

Recuperação” – para fornecer empregos, casas, comida, recreação, 

sexo recreativo (as franquias Love Canal), e defesa (as lojas de 

armas de fogo customizadas Jerry Rigg), e abrigos para ataques 

nucleares... e pelo menos a aparência de progresso econômico e 

social (1985, p.22, tradução nossa). 

 

 
Figura 2. A imagem além de descrever o que são os Plex Malls também fornece uma visão do exterior 

e do interior da estrutura. (American Flagg!, n.17, p.22, 1985). 

 

Com base nessa descrição, pode-se concluir que os Plex Malls se 

constituem como uma saída estratégica que os governos e as empresas que 
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abandonaram a Terra encontraram para organizar minimamente as grandes 

cidades. Em vez de promover uma grande reforma ou reconstrução urbana, 

optaram por investir em um amplo espaço privado, que geraria os benefícios 

mencionados e um grande lucro para a Plex.  

A forma distópica como Chaykin elaborou esse espaço de consumo, 

aparentemente, é uma crítica aos projetos considerados utópicos do 

arquiteto austríaco Victor Gruen (1903-1980), que nos anos 1950 ficou 

conhecido por ser o pioneiro na elaboração de Shopping Centers nos Estados 

Unidos. De acordo com Timmothy Mennel, 
Os projetos de shopping americanos do pós-guerra do emigrante 

austríaco Victor Gruen visavam criar não apenas zonas comerciais 

ideais, mas comunidades completas e insulares que serviriam como 

modelos na (re)construção de uma sociedade capitalista ideal. 

Esses locais utópicos foram moldados tanto pelas preocupações 

com a Guerra Fria como pelos sonhos capitalistas e, como 

resultado, eles vieram a destacar as tensões entre os imperativos 

do comércio (o que possibilitou os shoppings) e as cooperativas na 

raiz de muitos pensamentos utópicos (2004, p.116, tradução nossa). 

 

Mennel afirma que a ideia de Gruen era a de construir locais que 

resolvessem as demandas de consumo da crescente comunidade suburbana 

dos EUA no período pós-guerra14. E também era uma forma de 

descentralizar o consumo, pois seriam locais com diversas lojas e serviços 

construídos próximos dessas comunidades, evitando que tivessem que se 

deslocar para o centro das cidades constantemente. Além disso, após a 

revelação (em 1949) de que a União Soviética possuía uma bomba atômica, 

Gruen idealizou esses espaços para que servissem como proteção em caso 

de um ataque nuclear, e que em decorrência disso também fossem espaços 

onde as pessoas pudessem viver e, se possível, reconstruir o mundo que foi 

destruído. Os shoppings seriam locais onde a comunidade urbana pudesse 

se acomodar e viver caso o pior ocorresse. E se nada ocorresse, seriam 

espaços nos quais essa mesma comunidade poderia desfrutar de diversos 

tipos de bens de consumo e também teria acesso a formas de 

                                         
14 Os subúrbios surgidos nos EUA pós-guerra eram destinados para moradores de classe 

média, ou média alta, com padrões de consumo diversificado; os shopping centers 

idealizados no período tentavam suprir essas necessidades de consumo. Vale destacar que 

havia e há uma grande diversidade de subúrbios, muitos habitados por pessoas mais pobres 

e grupos socialmente segregados, como imigrantes e negros. Para maiores informações 

sobre o fenômeno da suburbanização nos EUA desde o século XIX recomendo a leitura do 

artigo de; SIES, Mary Corbin. “North American suburbs, 1880-1950, cultural and social 

reconsiderations”. In: Journal of Urban History, v.27, n.3, mar. 2001, (p.313-346).   
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entretenimento, como cinema e teatro em um ambiente limpo, climatizado, 

organizado, seguro e próximo de suas casas.  

Além disso, os Plex Malls na visão de Matthew Costello (p.164-165), 

também têm uma importante função de entrepostos imperialistas. Já que os 

EUA não estavam mais na Terra, os shoppings tornaram-se os 

representantes do poder imperial da nação, decadente mas ainda presente. 

A existência de unidades de Plex Malls em diversas partes do mundo e 

empreitadas para abrir franquias em locais como o Canadá (entre as edições 

15 e 18) – que na trama é um dos poucos países que ainda não está sob o 

controle da Plex – garante a difusão e a permanência, mesmo que à distância, 

das diversas formas de coerção empregadas pelos EUA. Entretanto, no 

mundo de American Flagg!, há uma clara predominância do poder privado 

sobre o poder público, a Plex não segue, como a narrativa indica, as 

determinações para qual ela foi contratada: reconstruir o planeta devastado 

para o retorno das nações exiladas. A Plex transformou a Terra devastada em 

uma grande fonte de lucros, provavelmente manter o mundo do jeito que 

está gera mais dividendos para a empresa do que “consertá-lo”. 

A distopia de Chaykin dialoga com algumas transformações que 

estavam ocorrendo nos Estados Unidos durante a década de 1980. De 

acordo com historiador Bruce J. Schulman, os anos 80 foram marcados por 

uma crescente modificação na forma como o governo geria os serviços e os 

espaços públicos, ou melhor, como o governo deixou de gerir esses locais e 

serviços e os transferiu gradativamente para a iniciativa privada. Nos EUA, 

esse período foi marcado pela ascensão de políticas econômicas 

neoliberais15 de diminuição da intervenção estatal, associadas a uma forte 

presença de valores morais conservadores, o presidente Ronald Reagan16 é 

                                         
15 O neoliberalismo é uma releitura e adaptação do liberalismo clássico feita e difundida 

por diversos economistas, entre eles os mais conhecidos são: Friedrich A. Von Hayek, com o 

livro O Caminho da Servidão (1944) e Milton Friedman com sua obra Capitalismo e Liberdade 

(1962). Ambos os autores são críticos das teorias marxistas e também do economista John 

Maynard Keynes. Em linhas muitos gerais eles defendem a diminuição da intervenção do 

Estado na economia e uma grande autonomia para o mercado, que deve se autorregular. 

Para maiores informações consultar as obras referidas acima. 

16 Essa tendência conservadora nos EUA tem sua origem associado ao governo de Richard 

Nixon (1969-1974) e a uma série de medidas que visavam reverter alguns dos avanços que 

ocorreram devido aos movimentos por direitos civis dos anos 1960. No Reino Unido essa 

tendência neoliberal conservadora foi representada pela primeira ministra Margaret 

Thatcher (1979-1990) que em seu longo período no parlamento promoveu um gradativo 

desmonte do estado de bem-estar britânico. Para alguns dados básicos e crítica sobre esse 

período em ambos os locais recomendo a leitura do artigo: ANDERSON, Perry. “Balanço do 

neoliberalismo”. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. (org.) Pós-neoliberalismo: as políticas 

sociais e o Estados democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 
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considerado o principal representante dessa tendência. Ele afirmava que um 

dos problemas do país era a grande presença do Estado na economia e na 

sociedade. Ao assumir o poder ele deu início a um processo de mudanças, 

que ocorreram de forma gradual e estenderam-se por outros governos 

incluindo o presidente Bill Clinton do partido Democrata. A implementação 

sucessiva medidas neoliberais e conservadoras provocaram uma série de 

transformações negativas, que a princípio afetaram os espaços públicos e a 

forma como as pessoas passaram a se relacionar:  

 
Corporações e organizações privadas gradualmente assumiram o 

controle sobre muitos serviços básicos, dos espaços nos quais os 

cidadãos se congregavam e até mesmo dos instrumentos sagrados 

de autonomia da nação. [...] Parques e instalações recreativas, as 

grandes joias da vida pública americana, decaíram. Na década de 

1980, o declínio longo e lento dos centros das cidades da nação 

transformou muitos dos parques urbanos históricos da nação em 

covis de crimes, drogas e violência. Enquanto isso, a revolta fiscal e 

os cortes orçamentários da Era Reagan estrangulavam o sistema de 

parques estaduais em todo o país. Ginásios e oficinas foram 

fechados. Os playgrounds ficaram cobertos de vidro quebrado. As 

piscinas permaneceram fechadas porque os municípios não 

podiam contratar salva-vidas. As comunidades reduziram as horas 

de operação em ginásios, teatros e centros para idosos 

(SCHULMAN, 2009, p.169, tradução nossa). 
 

Schulman também afirma que essa privatização, iniciada durante o 

governo de Ronald Reagan e expandida ao longo das administrações 

seguintes, tinha como objetivo diminuir gastos públicos com serviços ou 

programas considerados não essenciais ou onerosos aos cofres públicos. No 

caso específico do período dos anos 80, Reagan defendia que a retirada, ou 

um drástico corte do dinheiro estatal, de locais públicos como parques, 

praças, bibliotecas, escolas etc. estimularia que as pessoas das comunidades 

se organizassem e assumissem a gestão desses espaços. De fato, Reagan 

chegou a pedir o apoio da população para que ajudasse o governo a gerir os 

espaços públicos. Esse pedido foi feito pelo presidente em um discurso sobre 

o seu plano para a recuperação econômica do país proferido em 24 de 

setembro de 1981: 

 
Eu sei que estamos pedindo economias em muitas áreas e 

programas que foram iniciados com as melhores intenções e a 

dedicação a uma causa ou finalidade que vale a pena, mas eu 

também sei que alguns desses programas não conseguiram seu 

propósito. Outros provaram ser muito onerosos, beneficiando 

aqueles que os administram e não aqueles que eram os 
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beneficiários pretendidos. Isso não significa que devemos 

interromper a tentativa de ajudar onde a ajuda é necessária. O 

governo deve continuar a fazer sua participação. Mas eu peço a 

todos vocês, como cidadãos particulares, que se juntem a esse 

esforço também. [...] A verdade é que permitimos que o governo 

tire muitas coisas que uma vez consideramos serem realmente 

nossas para fazer voluntariamente, pela bondade de nossos 

corações e um senso de orgulho e vizinhança da comunidade. Eu 

acredito que muitos de vocês querem fazer essas coisas 

novamente, querem estar envolvidos se alguém perguntar a você 

ou oferecer a oportunidade. Bem, pretendemos fazer essa oferta 

(REAGAN, 1981 s/p, tradução nossa). 
 

O discurso presidencial se vale de diversos elementos de exaltação da 

organização popular e se pauta numa retórica de idealização sobre como a 

sociedade dos EUA funciona. Na concepção de Reagan, os cidadãos dos EUA 

sempre tiveram uma forte organização comunitária e não precisavam que o 

governo fizesse coisas para eles, mas ao longo do tempo eles abriram mão 

desse tipo de atuação e deixaram tudo a cargo do governo; aquele agora era 

o momento de voltarem a agir de forma autônoma, até mesmo porque o 

governo estava claramente se retirando da gestão de determinados serviços 

públicos.  

De acordo com Schulman, o que o presidente propôs não ocorreu, não 

houve uma organização comunitária visando à manutenção de parques, 

bibliotecas, quadras, piscinas ou escolas públicas. Em vez disso, houve uma 

crescente proliferação de espaços privados de interação comunitária. Áreas 

de lazer públicas, onde se podia praticar esportes foram gradativamente 

substituídas por academias e spas privados. Bibliotecas públicas foram 

substituídas por livrarias, onde se podia sentar e ler os livros antes de 

comprar. As áreas urbanas, devido à insegurança, começaram a ser 

reorganizadas e surgiram grandes condomínios nos quais os moradores 

poderiam usufruir de diversos benefícios sem precisar sair da segurança dos 

muros de seu lar. A interação entre seres humanos que ocorria em espaços 

públicos foi deslocada para um novo espaço, mais seguro e organizado, os 

shoppings centers.  

 
Os americanos, ao que parece, recriaram suas praças e espaços 

urbanos perdidos e em decadência sob as luzes fluorescentes dos 

shoppings suburbanos. Com certeza, os shoppings assumiram 

diversas funções sociais que as ruas, parques e praças preenchiam. 

Mas um shopping privado, controlado não pode ser um substituto 

de um espaço público genuíno. Os shoppings regulam não só o 

clima, mas também a natureza, aparência, e as práticas comerciais 

de seus inquilinos (2009, p.173-174, tradução nossa). 
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Além disso, o autor ressalta que essa onda de privatização dos espaços 

urbanos e das formas de convivência cotidianas das comunidades dos EUA 

foi responsável por acirrar diferenças sociais e raciais, pois eram espaços nos 

quais os frequentadores eram selecionados e deveriam se encaixar dentro 

de um determinado padrão estético, de consumo, e comportamento. Isso 

também ajudou a esgotar “[...] o estoque americano de espaço público 

receptivo, democrático e significativo, mas nunca apagou inteiramente o desejo 

do país de redescobrir e ressuscitar estes” (Ibid., p.175-176, tradução nossa). 

Entretanto, para que essa ressurreição ocorresse, era necessário algum tipo 

de apoio governamental, mas isso era algo que o governo Reagan mostrava 

ter muito pouco interesse em fazer. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a 

historiadora Lizabeth Cohen17 afirma que 

 
Ao longo do último meio século, as transformações na economia e 

na paisagem metropolitana dos Estados Unidos expandiram a 

capacidade de muitas pessoas para participar do mercado de 

massa. Mas a comercialização, privatização e segmentação de 

lugares de encontro físico que acompanhou o consumo de massa 

tornou mais precária a esfera pública compartilhada sobre a qual a 

nossa democracia depende (COHEN, 1996, p.1080-1081, tradução 

nossa).  
 

Tanto Schulman quanto Cohen defendem a ideia de que a existência 

de espaços públicos, no qual os membros de uma determinada comunidade 

possam interagir, é de grande importância para o estabelecimento de laços 

sociais heterogêneos que contribuem para sedimentar valores 

democráticos, como a tolerância e o diálogo. E isso é algo que se perde ao 

entrar em um ambiente privado, regido por padrões pré-determinados e que 

seleciona quem pode utilizá-lo o espaço por critérios financeiros. Esse tipo 

de relação serviu para estimular o que é chamado de “novo individualismo” 

e não valores comunitários de cooperação e voluntariado que Reagan 

exaltou em seu discurso. 

 
A celebração da riqueza privada foi o sinal mais visível desse novo 

individualismo. As reduções de impostos sobre os rendimentos e a 

desregulamentação financeira colocam mais dinheiro nas mãos dos 

consumidores da classe alta, que expunham sua nova riqueza, 

mesmo que a desigualdade de renda crescesse rapidamente 

(COSTELLO, 2012, p.153, tradução nossa). 

                                         
17 A autora possui um livro todo dedicado a discutir as relações entre os cidadãos dos EUA 

e os espaços de consumo A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in 

Postwar America (2003). 
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Considerações finais 

 

Portanto, em American Flagg!, estamos diante de uma narrativa 

distópica que nos apresenta um cenário futuro de extrema desigualdade e 

violência social. Mas que tipo de mensagem o autor procurou transmitir com 

esse enredo? O psicólogo social Leonir Cardoso Hilário (2013, p.202), em um 

artigo sobre literatura distópica, afirma que a principal função desse tipo de 

narrativa é emitir um “aviso de incêndio”. Ou seja, distopias advertem seus 

leitores sobre o perigo em potencial que determinadas tendências do 

presente podem representar, se forem seguidas irrestritamente. Além disso, 

pode-se dizer que distopias “[...] problematizam os danos prováveis caso 

determinadas tendências do presente vençam. É por isso que elas enfatizam os 

processos de indiferenciação subjetiva, massificação cultural, vigilância total dos 

indivíduos, controle da subjetividade a partir de dispositivos de saber etc.” 

(p.206).  

Partindo dessa afirmação, podemos inferir que em American Flagg!, 

Howard Chaykin está dando um grande aviso de incêndio. Ele está alertando 

seus leitores para o perigo da onda de privatizações que foram promovidas 

pelo governo de Ronald Reagan. Seu cenário caótico de guerra urbana é 

dominado por uma empresa privada que controla a vida das pessoas por 

meio da violência constante e de programas de TV, indica uma clara 

preocupação com os rumos que a sociedade norte-americana estava 

tomando nos anos 1980. 

Chaykin exagera os problemas de violência urbana que 

predominavam em algumas das grandes cidades dos Estados Unidos – Nova 

York, onde o autor vivia, deve ter sido uma de suas referências. Ao criar um 

mundo onde o governo, e outros servidores públicos, não passam de 

marionetes controladas por uma grande empresa, Chaykin está ampliando 

ao máximo as tendências neoliberais de diminuição do poder governamental 

e de privatização dos serviços públicos, que estavam em voga no período. 
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Uma análise historiográfica sobre a visão de “índio” 

presente no discurso visual fotográfico da revista América 

Indígena (1941-1960) 

 
Aline Rodrigues PIEROBOM (UEM-CRV)1  

Danielle Thais Vital Gonçalves LONGO (UEM)2 

 
Resumo: O trabalho analisa a visão de “índio” difundida pelo discurso visual 

fotográfico da revista América Indígena: órgano oficial del Instituto 

Indigenista Interamericano. O marco cronológico da pesquisa vai de 1941, 

quando a revista foi lançada, até 1960, quando termina a direção do 

antropólogo Manuel Gamio no Instituto e na revista. A análise toma como 

base os referenciais teórico-metodológicos da História Visual. (MENESES, 

2003) Identificamos que o formato básico da representação fotográfica dos 

indígenas na revista foi o de fotos etnográficas. (BONI e MORESCHI, 2007) 

Juntamente com as legendas que as acompanham, essas imagens 

representam os indígenas como “tipos” ou “exemplares” “típicos” de suas 

etnias ou dos lugares de onde provém, negando, assim, sua individualidade 

e difundindo uma visão estereotipada dos “índios”, palavra recorrentemente 

usada nas legendas das fotografias. Ao longo do período estudado, houve 

uma tendência crescente de maior contextualização das fotos com artigos 

presentes na publicação, mas não identificamos uma alteração fundamental, 

em termos visuais, na visão predominante sobre os indígenas. 

 

Palavras-chaves: Fotografia etnográfica, revista América Indígena, 

Intelectuais. 
 

Introdução 

 

Antes de discutir a respeito da visão do “índio” difundida pelo discurso 

visual fotográfico da revista América Indígena: órgano oficial del Instituto 

Indigenista Interamericano, faz-se necessária uma apresentação sobre o que 

foi esse Instituto e seu órgano oficial – a revista em questão – e 

principalmente sobre o que eles discutiam: o indigenismo. 

Sendo esta a principal temática que circunda a formação do Instituto, 

a questão indigenista na América remonta aos seus inícios coloniais e, 

                                         
1 Graduanda em História pela UEM-CRV, bolsista PIBIC-AF pela Fundação Araucária. 

2 Mestranda em História pelo PPH-UEM, bolsista CAPES. 
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genericamente, corresponde a ideias, reflexões, discursos e práticas não 

produzidas pelos povos indígenas, mas voltadas a eles. (KOURÍ, 2010)  

Henri Favre (1999) é outra importante referência sobre o assunto. Ele 

caracteriza o indigenismo não apenas como uma corrente de opinião e 

estudos sobre o tema indígena, mas também como um movimento 

ideológico que coloca o índio no centro da problemática social, estando 

muito ligado ao nacionalismo, como foi o caso do México pós-revolucionário, 

contexto em que se deu a criação do Instituto Indigenista Interamericano 

(I.I.I.) e da revista aqui estudada. 

Em 1940, por iniciativa mexicana, durante o governo de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940), foi realizado o I Congresso Indigenista, sediado na 

cidade de Pátzcuaro, no México. Buscou-se com esse congresso reunir os 

intelectuais indigenistas de todo o continente e organizar a formação de um 

órgão continental com o intuito de fomentar políticas indigenistas nos vários 

países. Assim, no mesmo ano, foi criado o I.I.I, que em pouco tempo deu 

início à publicação de América Indígena, em outubro de 1941. 

A partir do surgimento do I.I.I. foi sendo construído o que a 

historiadora Laura Giraudo (2011) chama de “um campo indigenista quase 

profissional” dentro do qual o Instituto torou-se a principal instituição e 

referência associativa dos indigenistas do continente, que passaram a 

legitimar suas práticas, em grande medida, a partir do conhecimento 

científico, sobretudo de origem antropológica. 

A primeira edição da revista foi publicada sob a direção do educador 

mexicano Moisés Sáenz, principal idealizador do I Congresso Indigenista e do 

I.I.I. Mas Sáez faleceu inesperadamente no mesmo ano, então a direção do 

Instituto e de publicação oficial passou para as mãos do reconhecido 

antropólogo e arqueólogo Manuel Gamio, também mexicano. Gamio ficou à 

frente da direção do I.I.I. e de América Indígena até sua morte, em 1960, o 

que é o marco final de nosso estudo. 

Sobre a revista América Indígena propriamente dita, que corresponde 

à fonte principal deste trabalho, tinha uma publicação trimestral, totalizando 

quatro edições anuais, sempre nos memes de janeiro, abril, julho e outubro. 

A revista reunia artigos de intelectuais indigenistas de todo o continente 

americano, princip;almente com caráter científico, com dados 

antropológicos, na maioria das vezes, e também de caráter político, sobre as 

relações entre o Estado e a questão indígena. 

De maneira sucinta, podemos descrever a organização interna da 

revista da seguinte maneira: ela não se apresentava em colunas ou seções; 

em cada edição o editorial (publicado sempre em espanhol e inglês) era 

seguido de vários os artigos assinados, normalmente escritos por 



 

135 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

antropólogos ou outros intelectuais indigenistas, totalizando cerca de 100 

páginas. Além dos textos escritos, o discurso da revista sempre esteve 

composto por imagens, sendo estas principalmente fotografias de indígenas 

(sempre publicadas em preto e branco), mas também a reprodução de obras 

(gravuras e quadros) de artistas do continente americano, sempre 

relacionadas à temática indígena. 

Como mencionamos, as fotografias de indígenas foram a forma 

predominante das imagens no discurso da revista e elas serão o objeto de 

análise deste trabalho. Tomando como referencial teórico-metodológico a 

perspectiva da História Visual (MENESES, 2003), nos interessa perceber qual 

foi a visão de “índio” – palavra recorrentemente usada nas legendas das 

fotografias – difundida pelo órgano oficial del Instituto Indigenista 

Interamericano através dessas imagens.  

 

Imagens do “índio” nos primeiros anos de América Indígena (1941-

1945)  

 

O primeiro momento da análise circunscreve-se ao período 1941 a 

1945, época de estruturação do I.I.I. e da revista América Indígena, durante a 

Política de Boa Vizinhança dos Estados Unidos que, juntamente com o 

México, foi um país articulador da proposta de um indigenismo continental. 

Através da figura de John Collier, comissário de Assuntos Indígenas 

estadunidenses durante o governo Franklin D. Roosevelt (1933-1945), os 

Estados Unidos articularam e financiaram o projeto de formação do 

Instituto.3 

Durante esse período identificamos um número bastante significativo 

de imagens, totalizando mais de 90 fotografias de indígenas, sendo que mais 

da metade destas não apresentam ligação com os textos publicados na 

revista. A maioria das fotografias publicadas em América Indígena entre 1941 

e 1945 foi exposta de forma independente e não como possíveis ilustrações 

dos trabalhos científicos que deram origem às mesmas. Muitas vezes, essas 

fotografias aparecem na revista de forma afastada dos textos, colocadas logo 

no início da edição, antes do sumário, ou bem ao final, após as notas 

bibliográficas.  

As fotografias, em geral, apresentam os indígenas, de forma isolada, 

desvinculados do seu contexto social, sem retratar elementos de suas 

culturas e do seu cotidiano em comunidade. Dessa forma, como observou 

Sochodolhak (2017), o discurso visual fotográfico da revista acabava 

                                         
3 A respeito da formação do I.I.I. e da participação conjunta mexicana e estadunidense, cf: 

DIAS, 2018. 
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passando “a ideia de que tratavam de seres humanos desligados de uma 

organização social, como se não fizessem parte de uma cultura e uma 

sociedade inscritas no presente”.  (SOCHODOLHAK, 2017, p. 47)  

O formato básico da representação fotográfica dos indígenas na 

revista foi o de fotografias etnográficas. As observações de Paulo César Boni 

e Bruna Maria Moreschi (2007) contribuem muito para compreendermos 

esse tipo de representação fotográfica. Segundo os autores, a fotoetnografia 

se caracteriza dentro dos estudos antropológicos “quando a fotografia é 

utilizada como instrumento principal na realização de um trabalho 

etnográfico.” No entanto, as fotografias etnográficas não se limitam a esse 

universo de estudos acadêmicos, mas também podem ser inseridas “em 

trabalhos científicos, exposições ou diversos tipos de publicação”, podendo 

ser caracterizadas até mesmo “como mera ilustração” dos grupos retratados. 

(BONI; MORESCHI, 2007, p. 138-9) 

No caso das fotografias de América Indígena, em seus primeiros anos, 

praticamente todas elas buscam apresentar os traços ou características 

“típicas” dos “índios” de determinadas etnias ou lugares, como podemos 

observar nas imagens e suas legendas nas Figuras 1 e 2. 

 

 
Figura 1 – Legenda que aparece na publicação: Typical Kaingáng  

Indians of Brasil.  

América Indígena, janeiro de 1942, p. 76. 
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Figura 2 – Legenda que aparece na publicação: India del Canadá Oriental.  

– Cortesía del Department of Mines. Geological Survey. – Canadá. 

América Indígena, outubro de 1945, p. 326 

 

No que diz respeito à etnofotgrafia, ainda segundo Boni e Moreschi 

(2007), o profissional responsável pela fotografia – seja etnólogo, fotógrafo, 

ou algum pesquisador que siga os preceitos antropológicos – deve estar 

atento ao registro e ao estudo da comunidade a ser retratada. Além de um 

zelo maior pela representação do coletivo, é importante que o responsável 

pelas fotografias esteja bem posicionado dentro da comunidade estudada, 

estando atento aos detalhes que não são imediatamente perceptíveis e que 

devem ser buscados por trás das aparências, pois, como afirmam os autores, 

 
a atenção para tais detalhes contribui para que o resultado 

imagético seja crível no momento em que for analisado, publicado 

ou apresentado, pois valorizará o estudo da etnia retratada 

apresentando-a o mais próximo possível do real (BONI e 

MORESCHI, 2007, p. 141). 

 

No caso de América Indígena, o que observamos é quase que o extremo 

oposto dessa perspectiva. Os indígenas são retratados quase sempre de 

forma individual, mas procurando-se, através dessa representação 

individual, representar o todo de se universo étnico. Ou seja, é como se ao 

ver um “índio” de tal etnia o observador pudesse saber como são todos os 

representantes daquela etnia. Essa perspectiva sinedóquica corresponde à 
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negação da individualidade e, por conseguinte, esbarra na desumanização 

dos indígenas representados, que passam a ser mostrados como uma 

espécie de catalogação de “tipos” ou exemplos “típicos”, da mesma forma 

como se poderia proceder com animais ou plantas. Essa perspectiva fica 

bastante evidente na representação de um indígena do Brasil como um “belo 

exemplar” de seu grupo, como aparece na Figura 3. 

Nesse sentido, é possível observar que as fotografias analisadas 

passam um discurso visual sobre o “índio” – palavra que quase sempre 

aparece nas legendas que acompanham as fotos na revista – que é quase 

totalmente independente do discurso escrito, exceto pelas legendas.  Em 

quase todas as legendas aparece a palavra como “índio” ou “índia” e/ou o 

nome do grupo étnico a que pertence a pessoa representada. 

 
 

 

 
Figura 3 – Legenda que aparece na publicação: Bello ejemplar de cazador indio 

Cubeu (Rio Querary- Amazonas).  

América Indígena, julho de 1942, p.40. 
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Identificamos que o discurso visual a respeito dos indígenas veiculado 

por América Indígena através da fotografias é bastante próximo da noção de 

“primitivismo”, que marcou as representações dos “outros” construídas pelos 

europeus do século XIX, uma visão distorcida de grupos e culturas diferentes 

daquilo que era considerado civilizado para o ocidental. (HARRISON; 

FRASCINA; PERRY, 1993) 

 

1946-1960: rupturas e permanências na representação do “índio” 

 

O segundo recorte proposto na análise das fotografias corresponde 

ao período em que o I.I.I. e sua revista já estavam consolidados, a partir de 

1946, até o fim da direção de Gamio, em 1960. 

De início, é possível notar uma diminuição na quantidade de 

fotografias de indígenas apresentados pelo periódico nesse segundo 

momento. Para se ter uma ideia, enquanto nos primeiros anos (1941-1945) 

identificamos um total de mais de 90 fotografias distribuídas em 17 edições, 

entre outubro de 1941 e outubro de 1945, nos anos seguintes da década de 

1940 esse número cai quase pela metade, sendo que apenas 46 fotografias 

aparecem distribuídas nos 13 volumes consultados: as 4 edições de cada um 

dos anos de 1946 a 1948 e a edição de outubro de 1949.4 

Já no período posterior, durante a década de 1950, algumas edições 

da revista sequer fizeram uso de fotografias. Além disso, percebemos que, 

em geral, durante a década de 1950 as fotografias começaram a ser 

colocadas na revista como sequências aos artigos, aparecendo quase 

sempre ao final dos mesmos e como que ilustrando os “índios” relativos ao 

país do qual falavam os artigos.  

Como já foi destacado, essa não foi a lógica predominante nos 

primeiros anos da publicação, quando as imagens apareciam de forma 

absolutamente avulsa dentro da publicação, muitas vezes colocadas ao início 

ou ao fim da mesma. Já no caso das edições da década de 50, notamos uma 

tentativa de contextualização entre a parte escrita e parte visual da 

publicação. No caso citado, sobre o Brasil, a representação de um indígena 

do território brasileiro após o artigo sobre o desenvolvimento dos 

conhecimentos antropológicos no país funciona como uma espécie de 

reafirmação dos conhecimentos produzidos a partir de outras fontes, ou de 

uma ilustração do que foi apresentado textualmente no artigo.  

                                         
4 Infelizmente, para o ano de 1949 contamos apenas com a edição de outubro, pois o 

restante não consta no acervo da biblioteca da UNESP, que é o mais completo da publicação 

que localizamos. 
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Dessa forma, podemos identificar que essa forma de contextualização 

indireta fez com que as imagens deixassem de ter autonomia em relação aos 

textos e, em grande medida, passassem a estar submetidas a eles. Nesse 

sentido, do ponto de vista do conhecimento antropológico que se difundia 

através da revista, podemos perceber que as imagens passavam funcionar 

como reforços em relação ao texto, não como uma fonte para a produção de 

conhecimentos a respeito dos povos indígenas ali retratados. 

O menor uso de fotografias indígenas no período de 1946 a 1960 

poderia ser um indício de que as imagens estariam deixando de ser parte 

central do discurso da revista, ao contrário do que aconteceu em seus 

primeiros anos. No entanto, essa suposição perde força quando observamos 

que, a partir de 1959, o tipo de papel utilizado nas páginas de impressão das 

fotografias passou a ser de melhor qualidade, enquanto o restante da revista 

passou a ser impresso em papel mais simples. Talvez o fato da revista passar 

a ser editada em um papel mais simples tivesse o objetivo de baratear os 

custos de produção; de todo modo, percebemos uma preocupação dos 

editores em garantir a qualidade das reproduções fotográficas. Cabe deixar 

claro que quando as fotos eram parte dos artigos publicados na revista, elas 

apareciam no mesmo papel de menor qualidade que era utilizado para os 

textos; apenas as fotografias avulsas, ou seja, aquelas que os próprios 

editores decidiam publicar, que estavam diretamente vinculadas aos artigos, 

eram as que apareciam em papel de melhor qualidade. 

Feita essa análise a respeito do uso da fotografia dentro do discurso 

veiculado pela revista, partimos agora para a análise das fotografias em si.  

Neste segundo período de análise, é notável que o principal tipo de 

imagens publicadas pela revista América Indígena permanece sendo o das 

fotografias etnográficas. Embora, como já observamos, predomine o 

formato das fotografias indiretamente contextualizadas com os artigos 

publicados, ainda aparecem, como foi predominante no primeiro período, 

fotos avulsas representando o “índio” ou os exemplos “típicos” de grupos ou 

etnias. 

Observamos também que, muitas vezes, a representação dos 

indígenas aparece de forma folclorizada, como se pode observar na Figura 4. 

A questão da folclorização dos indígenas é um tema interessante a ser 

ressaltado em relação ao indigenismo. Como já mostramos, devido a sua 

longa trajetória e seu caráter diversificado, o pensamento indigenista na 

América Latina se apresenta de diversas formas e interpretações. No caso do 

I.I.I. no período estudado, seu indigenismo está muito atrelado à figura de 

Manuel Gamio, que era seu diretor. Mas a perspectiva indigenista de Gamio 

era muito distante da que havia sido defendida pelo idealizador do Instituto, 
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o também mexicano Moisés Sáenz, para quem a questão indígena estava 

estreitamente vinculada à questão da terra e o indigenismo correspondia a 

uma luta política pelos direitos indígenas, principalmente relacionados à 

questão agrária.5 

 

 
      Figura 4 - Legenda: Un “Diablo” en la fiesta de Santiago, en Guaqui (Bolivia). 

América Indígena, janeiro de 1953, p. 54. 

 

Já a perspectiva de Gamio, que foi a que predominou no I.I.I., pretendia 

enfatizar o aspecto científico (identificado como não-político) e voltava-se 

para dois focos principais: estabelecer os critérios científicos que deveriam 

ser usados para identificar as características étnicas das populações 

indígenas do continente e valorizar da arte indígena. Essa abordagem levou 

a atribuição do título de “folclore” às culturas indígenas e inclusive a figura 

dos antropólogos e demais indigenistas recebeu muitas vezes a atribuição 

de “folcloristas”.  

Entendemos como uma decorrência desse indigenismo promovido 

pelo Instituto Indigenista durante a direção de Manuel Gamio, de 1942 até 

                                         
5 Para uma comparação entre as perspectivas indigenistas de Moisés Sáenz e Manuel Gamio 

e como essas duas rivalizaram nos inícios do I.I.I., cf: DIAS, 2018. 
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1960, o fato de o discurso visual da revista representar o indígena, em grande 

medida, como uma figura exótica e muitas vezes folclorizada. 

 

Conclusões 

  

Em síntese, dentro do objetivo do trabalho, que era analisar a visão do 

“índio” difundida pelo I.I.I. através das fotografias de indígenas publicadas 

pela revista América Indígena, o que é possível concluir é que o formato e a 

visão típica das “fotos etnográficas” permanecem tanto no período de 

formação do Instituto e da revista (1941-1945) quanto no período em que 

ambos já estavam consolidados, a partir de 1946, até o fim da direção de 

Manuel Gamio, em 1960. De uma forma geral, o que podemos observar 

como elementos marcantes do discurso visual sobre “o índio”, veiculado pela 

revista, é uma representação do “outro” como “atrasado” ou “primitivo” e, 

muitas vezes, até mesmo como um “selvagem” ou “silvícola”, sendo esta 

última palavra muito usada em fotos de indígenas do Brasil. 

Dessa forma, podemos concluir que, apesar do desenvolvimento da 

Antropologia no período abordado, apesar do fato de que a pesquisa 

antropológica e o conhecimento sobre os indígenas se desenvolveram 

significativamente durante as décadas estudadas, a imagem do “índio” 

presente no discurso visual fotográfico de América Indígena permanece como 

uma visão bastante estereotipada de “tipos” ou de traços “típicos” dos grupos 

étnicos representados. De uma forma geral, não houve uma alteração 

significativa na visão de “índio” predominante na revista ao longo de todo o 

período analisado. 
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O movimento de ocupação das escolas públicas paranaenses 

no ano de 2016 e a cobertura do jornal Gazeta do Povo 
 

Amanda Camargo ROCHA 
 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a cobertura jornalística a 

respeito das ocupações das escolas públicas de Ensino Médio do Paraná no 

final do ano de 2016, tomando como fonte de investigação fotografias e 

notícias veiculadas pelo jornal Gazeta do Povo. Consideramos que o discurso 

imagético empregado por este meio de comunicação é parte fundamental 

da construção da narrativa midiática local, sendo essencialmente imbuída de 

intencionalidades e finalidades políticas e sociais. Primeiramente serão 

consideradas as motivações que levaram à mobilização estudantil e as 

características históricas das políticas educacionais brasileiras para o Ensino 

Médio, para em seguida, tratarmos das notícias e fotografias empregadas 

pelo jornal, além de abordarmos a questão da opinião pública e a 

criminalização do movimento pelo poder público. 

 

Palavras-chave: Movimento Estudantil, Políticas Educacionais, 

Fotojornalismo. 
 

Para compreendermos a mobilização secundarista ocorrida no ano de 

2016, uma análise do contexto político nacional e do momento de fragilidade 

democrática que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos é 

imprescindível. De maneira breve, podemos afirmar que a instabilidade 

política brasileira tem início em 2014, após questionamento da legitimidade 

do pleito eleitoral que reelegeu Dilma Rousseff, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), como presidenta do Brasil, por parte de seu principal 

oponente partidário, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); 

perpassando pelo processo de impeachment e ascensão do, até então, vice-

presidente, Michel Temer, à presidência da República em 2016 (OLIVEIRA, 

2016, p.214). O processo de impedimento de Rousseff por crime de 

responsabilidade fiscal tem sido questionado por parte significativa da 

comunidade nacional e internacional, sendo por muitos considerado como 

golpe de Estado, inclusive em produções acadêmicas que têm se debruçado 

sobre o tema.  De acordo com Marcelo Braz, 

 
O governo Dilma, antes mesmo do golpe forjado por uma farsa 

parlamentar-judicial que usurpou seu mandato, já agonizava desde 

2015, inclusive por incompetências e erros. Foi sangrado até o 
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último suspiro por seus algozes entrincheirados no Congresso 

Nacional e em amplos setores do Judiciário (com a aquiescência do 

douto STF) que contaram com as armas de uma Polícia Federal 

completamente partidarizada e, sobretudo, com as poderosas 

armas ideológicas da grande mídia burguesa. Criou-se uma 

situação, deliberada e irresponsavelmente, que afundou não 

apenas Dilma e seu governo, mas o próprio país foi levado a uma 

crise monumental que, para além de seus determinantes 

econômicos principais, foi piorada conscientemente pelas classes 

dominantes para que atingissem a qualquer custo seus objetivos 

políticos. (2017, p.88) 

 

Após Temer assumir a presidência, observamos “a retomada da 

ofensiva neoliberal que havia sido interrompida, ou pelo menos atenuada, 

pelos governos de centro-esquerda” (SILVA, MARTINS & PASSOS, 2017). A 

partir de 2016 são apresentadas diversas reformas que retiram direitos 

conquistados a partir de lutas de trabalhadores e movimentações populares 

ocorridas ao longo da História brasileira, tais como a Reforma Trabalhista e 

a proposta de Reforma da Previdência. (OLIVEIRA, 2016). É neste cenário de 

ascensão neoliberal que temos também a publicação da MP 746/2016 no dia 

22 de setembro de 2016, por Temer, e que, convertida na Lei 13.415 no dia 

26 de fevereiro de 2017, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ao sancionar a Reforma do Ensino Médio.  

O movimento de ocupação das escolas públicas paranaenses em 2016 

por seus estudantes, foi uma reação a este cenário, e se tornou um dos 

maiores fenômenos de mobilização estudantil da história brasileira. A ação 

se iniciou no dia 03 de outubro na cidade de São José dos Pinhais, com a 

ocupação do Colégio Estadual Arnaldo Jansen por mais de 200 alunos, e se 

disseminou por todo o país. Em poucos dias, apenas no estado do Paraná, 

assistimos à ocupação de 850 escolas, 14 Universidades e 3 núcleos de 

Educação. (PRATES et. al., 2017, p.09) Sob o lema “Ocupar e Resistir”, os 

secundaristas tinham como pauta principal de seu protesto a oposição à 

reforma do Ensino Médio, além da desaprovação à PEC 241, também 

conhecida como “PEC da morte” ou “PEC do fim do mundo”. 

A cobertura do acontecimento pela grande mídia tradicional, por vezes 

incorria em uma visão negativa das ocupações. Este é o caso das notícias 

publicadas pelo jornal Gazeta do Povo, que buscava infantilizar os 

adolescentes, tratando-os como sujeitos manipuláveis, transmitindo a 

imagem de baderneiros e criminalizando os atos, sendo este também o 

discurso utilizado pelo então governador, Carlos Alberto Richa, na 

desqualificação de alunos, professores e instituições de ensino.  
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Considerando estes pontos, a seguir, apresentaremos em linhas gerais 

as principais determinações da Reforma do Ensino Médio e seus possíveis 

impactos no currículo escolar, demonstrando as motivações de mobilização 

da classe estudantil e, por fim, a maneira que este movimento foi retratado 

no mais tradicional jornal paranaense: a Gazeta do Povo. 
 

Reforma do Ensino Médio: origens e determinações 
 

Quando se pensa o desenvolvimento e implementação de políticas 

educacionais, há que se considerar qual concepção de escola é defendida, 

bem como é necessário que se compreenda que este é um campo de 

disputas e interesses de diferentes classes e setores sociais. Dessa forma, ao 

analisarmos historicamente as políticas apresentadas para a etapa 

educacional que hoje conhecemos por Ensino Médio, tal certame é 

explicitado, bem como se esclarece os objetivos atribuídos à educação 

formal brasileira.  

Em retrospectiva às legislações educacionais já sancionadas no Brasil, 

é fundamental que se considere o momento histórico que permeava cada 

uma para compreender as motivações que levaram à criação de tais 

normativas. Em consonância à industrialização brasileira consolidada ao 

longo do século XX, temos como resultado uma educação que, em diversos 

períodos, foi pensada em favor da criação da mão de obra necessária para 

manutenção capitalista, culminando atualmente na reforma promulgada no 

ano de 2017.  

De maneira geral, pode-se dizer que, fora algumas características 

particulares de cada tempo, duas concepções de educação prevaleceram ao 

longo do século XX e no início do século XXI no Brasil. A primeira tem por 

objetivo principal a formação plena do indivíduo, defende o acesso universal 

ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade e o papel da 

instituição escolar enquanto ambiente responsável pela socialização desses 

saberes, ocasionando sua emancipação e compreensão de seu papel social. 

Já a segunda, converge com os objetivos da ordem capitalista e vê na 

instituição escolar espaço para formação de mão de obra necessária para 

manutenção do sistema vigente. Nesse contexto, parte-se para uma 

educação utilitária em que os saberes são socializados de forma a 

desenvolver competências e habilidades necessárias aos indivíduos no 

mundo do trabalho, preterindo conhecimentos significativos que trariam 

reflexão e criticidade aos mesmos. Com tais considerações, podemos 

concluir que o segundo modelo citado tem predominado nas decisões 
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políticas envolvendo a educação brasileira nas últimas décadas. (FERRETI, 

2016) 

A MP 746/2016, convertida na Lei 13415/2017 é mais um instrumento 

em favor da lógica capitalista, seguindo o que já estava historicamente posto. 

Promulgada arbitrariamente através de medida provisória, o 

desenvolvimento e sanção de tal lei foge às características de uma 

determinação democrática, já que as decisões tomadas através de medida 

provisória são reservadas ao presidente da república apenas para 

tratamento de assuntos considerados de urgência, possuindo força de lei a 

partir de sua publicação sendo posteriormente discutida pelo setor 

legislativo. Tendo em vista essas prerrogativas, a Lei de reforma do ensino 

médio é atualmente alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), considerando a ausência do requisito “urgência” em se 

tratando de medida que afeta diretamente a política educacional brasileira, 

além da existência de projetos de Lei que tramitavam no setor Legislativo 

desde 2013, sendo que as discussões ocorriam dentro da normalidade e 

tratavam deste mesmo assunto. (ROCHA e ROCHA, 2018, p. 435-436). Do 

texto apresentado pela MP 746/2016, destacamos o seguinte trecho: 

 
O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 

organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 

conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 

sistemas de ensino, a saber: 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. 

§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas 

competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino. (BRASIL, 2017) 

 

Destacamos também a adição do Art. 35-A ao Art. 3º da LDB, 

determinando que: 
 

“Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e 

objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes 

do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art35a
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IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

§ 1o  A parte diversificada  dos  currículos  de  que  trata o caput do 

art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar 

harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a 

partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e 

cultural.  

§ 2o  A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio 

incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, 

arte, sociologia e filosofia.  

§ 3o  O ensino da língua portuguesa e da matemática será 

obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às 

comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas 

línguas maternas.    

§ 4o  Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o 

estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, 

de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários 

definidos pelos sistemas de ensino. (BRASIL, 2017) 

 

Sendo assim, apontamos o caráter de esvaziamento curricular 

causado pela determinação da obrigatoriedade apenas das disciplinas de 

língua portuguesa e inglesa, além da matemática. Ao afirmar que o ensino se 

dê através de itinerários formativos – conforme determina a Base Nacional 

Comum Curricular – por meio dos quais o aluno poderá “optar” por aquele 

que considera mais atraente e que se coadune com seus objetivos de vida, 

cria-se uma falsa ideia de acesso democrático aos saberes historicamente 

produzidos pela humanidade. Essa “falsidade” atribuímos ao fato de que a 

implementação curricular dessas determinações deve ser executada pelos 

sistemas estaduais de ensino, que terão a obrigatoriedade de fornecer 

apenas um dos cinco itinerários em cada instituição de ensino, o que faz cair 

por terra a ideia de liberdade de escolha por parte do aluno de classes mais 

baixas que frequenta a escola pública, o que não ocorrerá ao aluno de 

instituições privadas. (CZERNISZ e OLIVEIRA, 2017) 

Além das mudanças estruturais e curriculares, a reforma do ensino 

médio estipula que para implementação de tais determinações, haverá a 

possibilidade de se firmar contratos com instituições notoriamente 

reconhecidas na oferta de educação a distância. Em novembro de 2018, o 

Conselho Nacional de Educação, em reunião sobre “Atualização das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, observadas as 

alterações introduzidas na LDB pela Lei nº 13.415/2017”, aprovou que: 
As atividades realizadas a distância podem contemplar até 20% 

(vinte por cento) da carga horária total, podendo incidir tanto na 

formação geral básica quanto, preferencialmente, nos itinerários 

formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico – 
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digital ou não – e pedagógico apropriado, necessariamente com 

acompanhamento/coordenação de docente da unidade escolar 

onde o estudante está matriculado, podendo a critério dos sistemas 

de ensino expandir para até 30% (trinta por cento) no ensino médio 

noturno. (BRASIL, 2018) 

 

Dessa forma, a Reforma do Ensino Médio ao apresentar um modelo 

de educação pautado em um currículo único, abre grandes oportunidades 

para a indústria que se dedica à produção de materiais didáticos e 

desenvolvimento de tecnologias e conteúdos para a educação à distância, o 

que nos permite dizer que há um interesse mercadológico relacionado a essa 

legislação. 

Portanto, a Reforma do Ensino Médio, junto à Base Nacional Comum 

Curricular, sinaliza a continuidade de um projeto educacional que tem por 

objetivo fragmentar o acesso ao conhecimento historicamente produzido 

pela humanidade, especialmente quando consideramos a parcela da 

população pertencente às classes mais baixas e que frequenta a escola 

pública. Objetivando a formação para o trabalho, prima por um ensino 

utilitarista e tecnicista, esvaziando a escola de criticidade e reflexão 

necessária para emancipação do indivíduo e promovendo a manutenção do 

capitalismo vigente. Além disso, aponta para o interesse privatista, 

oportunizando o crescimento de empresas privadas que tem a educação 

como produto, o que demonstra o caráter neoliberal de nosso sistema 

político atual. Sendo assim, conclui-se que, ao iludir a população ao afirmar 

a liberdade de escolha por parte do aluno, alimentando o discurso de seu 

protagonismo na escolha de seu projeto de vida, o novo modelo de Ensino 

Médio mascara o cárcere causado ao restringir o acesso ao direito de uma 

educação de qualidade, de fato integral e plenamente humana.  
 

O posicionamento político da Gazeta do Povo e a cobertura das 

ocupações 
 

Fundada no ano de 1919, a Gazeta do Povo, segundo informações do 

próprio jornal, durante o ano de 2018 foi o 4º site de notícias mais lido do 

país, tendo sido o mais acessado no mês das eleições presidenciais que 

elegeram Jair Bolsonaro, com 87% de audiência proveniente de fora do 

Paraná. Em 2016, este mesmo site era o 5º mais acessado do Brasil na 

categoria notícias, cuja audiência era 65% proveniente de fora do estado do 

Paraná.  

Com perfil editorial conservador, o jornal é parte do Grupo 

Paranaense de Comunicação (GRPCOM), maior conglomerado de mídia do 
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estado, responsável também pela RPC, afiliada paranaense da Rede Globo 

de Televisão. O atual presidente da GRPCOM, Guilherme Döring Cunha 

Pereira, é filho de um dos fundadores da empresa e numerário da Opus Dei, 

prelazia conservadora da igreja católica. Em entrevista ao site The Intercept 

– Brasil, ao se referir à linha editorial seguida pelas empresas do grupo, 

Cunha Pereira afirmou: 

 
O conservadorismo [adotado pela Gazeta] tem uma ressonância 

com parte importante da população brasileira, que não encontrava 

outros veículos com idêntico posicionamento. [...] A gente percebeu 

que isso é uma riqueza também do ponto de vista estratégico, e 

montou toda uma estratégia em que o posicionamento 

[conservador] adquiriu status especial. Ele é um direcionador 

estratégico muito importante. (MARTINS, 2018) 

 
Não é necessária uma análise muito aprofundada das notícias 

veiculadas pelo jornal Gazeta do Povo para que essa característica seja 

notada.  

No editorial publicado no dia 26 de setembro de 2016, quatro dias 

após a publicação da MP 746/2016, o jornal se posicionou favorável a uma 

reestruturação do Ensino Médio devido ao baixo desempenho dos alunos 

em avaliações de larga escala, porém, apresentou ressalvas quanto às 

modificações propostas e questionou o fato de o processo ter ocorrido 

através de medida provisória, sem ampla discussão do assunto no congresso 

nacional. O texto é finalizado afirmando que: 

 
Um ensino médio adaptado para contemplar as diversas vocações 

profissionais e circunstâncias pessoais e regionais, sem o 

engessamento de uma fórmula única aplicada em todo o país, é 

profundamente desejável. Essa parece ser a intenção do governo 

federal, mas sua proposta ainda pode ser bem aperfeiçoada. Já que 

o uso de uma MP impediu que a sociedade e seus representantes 

no parlamento fizessem a discussão prévia do tema, que pelo 

menos haja oportunidade de fazê-lo agora. Nossos estudantes 

agradecem. (GAZETA DO POVO, 2016) 

 
Já no editorial publicado no dia oito de outubro de 2016, intitulado “O 

Protesto dos Estudantes”, a Gazeta se posiciona afirmado considerar “ótimo 

que os estudantes se envolvam no debate sobre o ensino médio, 

especialmente se o fizerem com conhecimento de causa em vez de se 

deixarem guiar por slogans e gritos de guerra”, o que acaba alcançando certa 

ironia, já que no restante do texto buscam desqualificar os conhecimentos 

dos estudantes sobre a reforma proposta e acabam por considerá-los 
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partidarizados. Segundo o jornal, os estudantes anteriormente se 

posicionavam favoráveis a mudanças estruturais nos últimos anos do Ensino 

Médio e ao se posicionarem contrariamente à MP através da ocupação das 

escolas, apenas demonstravam que se tratava de uma espécie de boicote ao 

governo de Michel Temer. Destaque especial merece o trecho que afirma 

que: 
[...] é preciso questionar até que ponto o protesto nas escolas de 

ensino médio do país está guiado por uma genuína preocupação 

com a educação (afinal, rejeita agora o que entidades como a Ubes 

defendiam até há pouco) ou se é apenas uma oportunidade de o 

movimento estudantil, cujas preferências político-partidárias não 

são segredo para ninguém, atacar o novo presidente. A Gazeta do 

Povo apurou que diversos professores do Colégio Estadual do 

Paraná apoiam o protesto, desde que o seu propósito não seja 

“deturpado”. O “Fora, Temer” – pauta declarada em movimentos 

semelhantes em outros estados – seria deturpação ou extensão 

natural do escopo da manifestação? 

 

Sobre a PEC 241/2016, que determinava o teto de “gastos” por 20 anos 

para o governo federal, contra a qual os estudantes também protestavam 

acertadamente por considerar nociva aos investimentos públicos em 

educação, o jornal posicionou-se favoravelmente no editorial de 10 de 

outubro de 2016, afirmando que “Não se espera, desta PEC, que seja o 

remédio para todos os males gerados pelas desastrosas administrações 

lulopetistas. Mas ela tem o poder de estancar o crescimento descontrolado, 

e muitas vezes irracional, dos gastos públicos."  

Essa linha editorial também ficou evidente nas reportagens publicadas 

sobre as ocupações das escolas paranaenses em 2016, considerando tanto 

os discursos escritos como os imagéticos imbuídos dessa característica. A 

narrativa jornalística, nesse sentido, compõe-se da junção entre imagem e 

texto, sendo que a imagem não possui meramente caráter ilustrativo, mas 

sim, simbólico, que possui a capacidade de conotar interpretações para o 

fato representado.  No caso específico do fotojornalismo, “A foto torna-se 

argumento do jornalista, complementando a busca pela veracidade sobre o 

que ali se escreve, ajudando a comprovar o que foi dito” (VAZ, 2006, p. 09-

10). Sendo assim,    

 
O consumidor de um jornal se identifica com a realidade fabricada 

(com o recorte visual de um enquadramento, com a palavra 

nomeando o que se vê na imagem – legenda – e com a narrativa na 

matéria fazendo ver o que está ausente para o leitor, ou seja, o que 

não aparece na imagem), como se ele dependesse sempre de um 

outro para que seu próprio olhar pudesse ver a “completude” de 
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algo que passa a fazer parte de seu campo simbólico. (VENERA, 

2015) 

 

Ressalta-se o impacto que a mídia possui na opinião pública e na 

imagem que determinados setores sociais possuem perante o restante da 

população. A indústria jornalística se apresenta como ferramenta de embate, 

do qual determinados grupos políticos podem lançar mão com o objetivo de 

desqualificar seus opositores, criando para estes uma imagem pública 

negativa, não no sentido visual e físico, mas no campo das ideias e discursos. 

(ATHANÁSIO, 2017, P.98)  

 Considerando tais premissas, a seguir, apresentaremos breve análise 

de cinco notícias veiculadas pelo portal digital da Gazeta do Povo durante a 

primeira semana de ocupação das escolas, abrangendo o período entre os 

dias 04 e 10 de outubro de 2016, com especial atenção para as fotografias 

escolhidas e suas relações com a linha editorial seguida pelo jornal e 

impressões causadas a partir de sua relação com o texto jornalístico.  

A primeira reportagem sobre o assunto foi disponibilizada no dia 04 

de outubro, portanto, um dia após a primeira ocupação, e versava sobre a 

ação estudantil no Colégio Estadual Arnaldo Jansen. Com a manchete “Alunos 

ocupam escola em SJP em protesto contra reforma do ensino médio”, logo 

abaixo encontramos a seguinte fotografia: 

 

 
Foto: Henry Milleo/Gazeta do Povo 

  

A legenda que acompanha a imagem é a seguinte: “Estudantes 

manifestam contra reforma do ensino médio no Colégio Arnaldo Jansen, em 

São José dos Pinhais", e a notícia trazia informações sobre a organização da 
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ocupação, o diálogo que a Secretaria de Educação do Paraná afirmava que 

manteria com os estudantes, atividades desenvolvidas pelos alunos durante 

a ocupação (oficinas, debates e aulões) sem maiores especificações. Chama 

a atenção o fato de que a primeira imagem publicada pelo jornal sobre a 

ocupação do primeiro colégio, traz centralizada uma aluna que, com o capuz 

de seu agasalho a blusa que vestia, esconde o rosto, além disso, no momento 

em que a imagem foi capturada, a estudante se locomove com a cabeça 

abaixada. Ao fundo temos outros alunos, também se movimentando em 

diversas direções pelo espaço e conversando entre si. O primeiro impacto 

causado pela fotografia é de que a adolescente que participa da ocupação 

aparenta se esconder por fazer algo “errado”, como se estivesse 

envergonhada e fugindo de algo. Enquanto os alunos ao fundo demonstram 

desorganização e um ambiente aparentemente confuso.  

Um ponto de destaque no texto da reportagem é o que apresenta em 

linhas gerais as propostas da Reforma do Ensino Médio trazidas pela MP 

746/2016, em que se lê: 

 
Os principais pontos polêmicos da proposta do governo são a 

transformação da jornada diária de quatro horas para sete horas, 

ou seja, a implantação do ensino integral, e a flexibilização das 

matérias, que se traduz em permitir ao aluno que, a partir do 

segundo semestre da 2ª. série do ensino médio, escolha uma área 

do conhecimento para se aprofundar, entre cinco opções 

(chamadas de ênfases): linguagens, matemática, ciências da 

natureza, ciências humanas e formação técnica e cursos 

profissionais. Segundo a estudante Marcyeli da Cruz, 17, que 

também participa da ocupação do Colégio Padre Arnaldo Jansen, os 

alunos não acham nenhum ponto da reforma positivo e por isso 

manterão a escola ocupada. (GAZETA DO POVO, 04 de outubro de 

2016) 

 
Ao informar de maneira superficial e descontextualizada aqueles que 

considera “pontos polêmicos”, apenas informa a suposta implementação do 

“ensino integral” (no sentido de aumento da carga horária e não de formação 

integral), e a possibilidade de que o aluno “escolha” as disciplinas que deseja 

cursar. Para o leitor leigo ou que não teve acesso ou possibilidade de efetuar 

uma análise crítica, baseada nas condições materiais de nossa sociedade, 

tais pontos podem ser considerados positivos, invalidando automaticamente 

as reivindicações dos estudantes. A menção ao conteúdo da MP ocorreu 

dessa mesma maneira nas demais notícias aqui destacadas. 

Já no dia 06 de outubro de 2016, o site da Gazeta do Povo publicou 

notícia com o seguinte título “Alunos criam regras, “comitês” e fazem vigília 

em escolas ocupadas no PR”, seguida da fotografia abaixo: 
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Foto: Henry Milleo/Gazeta do Povo 

 

A reportagem informa que, naquele momento, o número de escolas 

ocupadas tinha aumentado para 27, entre instituições da região 

metropolitana de Curitiba e interior do estado, sendo que os alunos estariam 

se organizando para manutenção do espaço, alimentação e vigília. Afirma ter 

conseguido dialogar com os ocupantes em apenas metade das tentativas, 

reitera que o protesto foi motivado pela MP 746/2016 e, após apresentar 

uma lista com o nome dos colégios ocupados, afirma que apenas pais, 

professores e conselho tutelar teriam acesso ao interior das escolas, além 

dos alunos. Mais uma vez apresenta de maneira acrítica os “principais 

pontos” do texto da medida provisória.  

A fotografia veiculada desta vez, mostra o interior de uma escola, 

tendo em primeiro plano as grades do portão, que está fechado. Em segundo 

plano, foca seis carteiras que se encontram empilhadas, sendo que nenhum 

estudante está presente. De uma maneira geral, a presença das grades 

invoca a sensação de aprisionamento, enquanto as carteiras empilhadas ao 

fundo, podem denotar a ideia de falta de cuidado com o patrimônio público 

escolar.  

No dia 07 de outubro de 2016, destacamos a publicação de duas 

notícias. A primeira delas informa sobre a ocupação do maior colégio do 

estado, trazendo a seguinte manchete: “Alunos ocupam o Colégio Estadual 

do Paraná e outras 29 escolas no estado”. A fotografia apresentada é a 

seguinte: 



 

155 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

 

 
Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo 

 

Mais uma vez temos a presença das grades fechadas em primeiro 

plano, sendo que o segundo plano, em foco, apresenta o prédio do colégio e 

alguns alunos sentados em seus bancos, conversando. Novamente a 

sensação trazida pela imagem é a de encarceramento, soma-se a isso a 

impressão de “desocupação” dos alunos.  

Já na segunda reportagem do dia 07 de outubro, temos o seguinte 

título: “6 fatos que os estudantes das ocupações não sabem", e o subtítulo 

“Alguns alunos protestam por ideias equivocadas como, por exemplo, pensar 

que o Enem vai acabar ou que todas as escolas de ensino médio serão de 

tempo integral em 2017". Com a seguinte fotografia compondo a notícia: 

 
"Escola ocupada em São José dos Pinhais| Foto: Henry Milleo/Gazeta do Povo" 
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Colégio Estadual Angelina Prado, em São José dos Pinhais| Foto: Henry Milleo/Gazeta do Povo 

 
O texto noticia o pedido de reintegração de posse emitido pelo 

governo estadual, traz informações sobre o calendário escolar e apresenta o 

surgimento de ocupações de escolas de outros estados do Brasil, também se 

posicionando contrariamente à Reforma do Ensino Médio proposta pela MP 

746/2016, contra a PEC que imporia teto de “gastos” por vinte anos e, 

menciona pela primeira vez, o posicionamento contrário aos ideais 

defendidos pelo Programa Escola Sem Partido. A imagem novamente 

apresenta os portões de uma escola, em que estão dispostos cartazes que 

afirmam: “Me negar conhecimento é roubar o que é meu”, “#Angelina 

#Ocupado” e “ Queremos nossos direitos”. Novamente não se vê alunos ou 

nenhuma outra pessoa na fotografia.  

Ressaltamos o fato de que, dentre as cinco imagens apresentadas e 

que foram veiculadas nas primeiras coberturas da Gazeta do Povo sobre o 

processo de ocupação das escolas, três não mostram nenhum aluno ou 

qualquer pessoa ligada ao movimento.  

Além disso, apenas na primeira reportagem se afirma que “Durante o 

movimento os alunos estão organizando oficinas, debates e aulões para 

estudantes que prestarão vestibular." (GAZETA DO POVO, 04/10/2016). Não 

explorando o fato de que durante todo o período muitas atividades foram 

desenvolvidas nos espaços escolares ocupados, além da organização do 

grupo para atendimento das próprias necessidades das ocupações, tais 

como alimentação, limpeza e demais tarefas cotidianas. (PRATES et. al, 2017). 

Segundo Maria da Glória Gohn, partindo de uma perspectiva Vygotskiana,  
 

[...] o aprendizado ocorre quando as informações fazem sentido 

para os indivíduos inseridos em um dado contexto social. A 
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aprendizagem no interior de um movimento social, durante e 

depois de uma luta, são múltiplas, tanto para o grupo como para 

indivíduos isolados (2011, p. 352-353) 

 
A autora destaca algumas formas de aprendizagem, afirmando a 

articulação entre elas: Aprendizagem prática, aprendizagem teórica, 

aprendizagem técnica instrumental, aprendizagem política, aprendizagem 

cultural, aprendizagem linguística, aprendizagem sobre a economia, 

aprendizagem simbólica, aprendizagem social, aprendizagem cognitiva, 

aprendizagem reflexiva e aprendizagem ética. 

As ocupações realizadas pelos estudantes consistem em uma resposta 

à realidade e um exercício à liberdade de expressão, além de representar a 

busca pelo estabelecimento de um diálogo com o Estado. No entanto, o que 

se percebe em relação à cobertura prestada pelo jornal Gazeta do Povo em 

relação ao fato é a tentativa de desconstrução e deslegitimação das ações 

estudantis, transmitindo a ideia de desconhecimento e desorganização por 

parte dos estudantes. Essa perspectiva, à época, se coadunou com os 

objetivos do governo do estado. No dia 20 de outubro de 2016, para 

reportagem publicada pela Gazeta do Povo, o então governador Beto Richa 

afirmou que “O estranho é que só no estado do Paraná que teve uma invasão 

tão expressiva de escolas. [...] Está na hora de pararem com essa brincadeira” 

(GAZETA DO POVO, 20/10/2016). 

A partir do segundo semestre de 2018, a União Paranaense dos 

Estudantes Secundaristas (UPES), denunciou que inúmeros casos de 

estudantes que participaram das ocupações, foram processados e 

condenados. Segundo o atual presidente da UPES, Wellington Tiago de Lima, 

em entrevista concedida e divulgada na página oficial da União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas, 

 
Muitas pessoas já foram punidas. Pelo menos mais de cem 

estudantes, a própria UPES, diversos professores, trabalhadores de 

escolas e diretores. No caso dos professores, estão sofrendo 

processos administrativos em que podem perder o emprego, 

apesar de concursados. No nosso caso, envolve valores financeiros. 

No caso de estudantes menores de idade, os pais estão 

respondendo judicialmente, com sentenças entre mil e 30 mil reais 

e trabalhos voluntários. (UBES, 2018) 

 

Assim, segundo os relatos, mesmo após a desocupação das escolas, 

na maioria das vezes seguindo os prazos estipulados e sem que houvesse 

registro de danos ao espaço escolar “os processos de restituição de posse 

requeridos pelo estado do Paraná seguiram na Justiça.” (UBES, 2018). Ainda 
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de acordo com a entidade, o Paraná foi o único estado, dentre todos os que 

tiveram instituições de ensino ocupadas, que prosseguiu com processos 

judiciais contra os alunos e demais apoiadores das ações estudantis. 

Portanto, a criminalização do movimento em questão, realizado por meio de 

sindicâncias, processos administrativos e ações judiciais movidas pelo Estado 

contra os estudantes, não pode ser vista de outro modo senão como uma 

forma de controle intimidatório e temerário do Estado, cujos atos e 

instrumentos de supressão das ocupações são dotadas de desvio de 

finalidade e abuso de poder. Buscando reverter a situação, a UPES iniciou 

campanha para anulação dos processos. 
 

Considerações Finais 
 

O cotidiano escolar é forjado a partir da relação que se constrói entre 

Estado e sociedade civil e como estes se apresentam neste espaço. Essa 

característica faz com que a escola passe a ter diferentes significados de 

acordo com a conjuntura vivenciada, variando, de acordo com a localidade 

geográfica e a temporalidade em que está inserida, o que lhe atribui a 

característica de permanente estado de construção social. É importante 

ressaltar que, ao abordarmos a ideia de cotidiano, nos referimos ao conceito 

construído a partir da percepção de que este, se encontra “impregnado de 

conteúdo histórico”. A escola é, portanto, um constructo social em 

permanente mudança, e essa transformação se dá de maneira dialética ao 

longo do tempo. A alteração das legislações educacionais, currículos e 

concepções pedagógicas, inseridas no contexto político, social, econômico e 

cultural que permeia todo o processo e envolve toda a comunidade escolar, 

afeta diretamente seu cotidiano, o que, por sua vez, contribui para 

continuidade dessa movimentação. Sendo assim, o movimento estudantil e, 

especificamente, a ocupação das instituições escolares públicas de Ensino 

Médio no Paraná durante os últimos meses de 2016, nos demonstram a 

força que a classe estudantil pode exercer não somente no campo 

educacional, mas em toda a sociedade.  

A cobertura midiática prestada pela Gazeta do Povo, em acordo à sua 

linha editorial conservadora, desde as primeiras reportagens publicadas 

sobre o movimento de ocupação das escolas, procurou deslegitimar e 

descontruir a pauta de reivindicações dos estudantes, indo de encontro aos 

interesses do estado, que mais tarde, fugindo ao dialogo democrático, 

criminalizou as ações.  

A Reforma do Ensino Médio acabou por ser aprovada e sancionada em 

2017, porém, mesmo não alcançando sucesso ao barrar a MP 246/2016, o 
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posicionamento dos secundaristas e a dimensão que as ocupações tomaram 

nos serviram para mostrar o potencial de resistência da sociedade civil. Além 

disso, serviram para denunciar o caráter impositivo, inflexível e 

antidemocrático dos governos estadual e federal ao lidar com o assunto, o 

que tem se repetido até a atualidade.   
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A EBC no Governo Temer: vestígios imagéticos como 

evidências de censura na TV Brasil e Agência Brasil 

 
Gabriel Pansardi RUIZ (UEL)1 

Márcia Neme BUZALAF (UEL)2 

 

Resumo: Com a ascensão de Michel Temer (MDB) à presidência da República 

em 2016, uma de suas ações iniciais foi a alteração do estatuto da Empresa 

Brasil de Comunicação, a EBC. Com a medida, surgiram diversos indicativos 

de censura nos veículos noticiosos da EBC. Neste contexto, nos 

questionamos: existe de fato censura na EBC e quais são os seus 

mecanismos? Com o intuito de identificar estas possíveis formas censórias, 

este estudo parte de testemunhos de jornalistas da empresa, relacionando-

os com vestígios imagéticos que evidenciem as denúncias. A partir da 

investigação do material destacado, os resultados apontam para 

mecanismos de censura costumeiramente empregados em outros 

momentos históricos do país. 

 

Palavras-chaves: EBC; Censura; Michel Temer. 

 

Introdução e contexto histórico 

 

Após decisão do Senado de acatar o processo de impeachment de 

Dilma Rousseff (PT) na manhã de 12 de maio de 2016, Michel Temer (MDB) 

assumiu de forma interina a presidência da República. Ainda em maio, o 

governo federal deu início a uma série de mudanças drásticas em setores 

diversos do país, como a saúde, educação, cultura e também na 

comunicação pública, da qual destacamos mudanças estruturais na Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC). Conforme veremos a seguir, desde o princípio, 

a EBC se manteve no centro das atenções de Temer, tanto no período 

interino, como em setembro, quando assumiu a presidência em definitivo. 
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As mudanças na EBC de Temer 

Menos de 24 horas depois de ser empossado, o governo de Michel 

Temer modificou, em dois de setembro, por meio da Medida Provisória (MP)3 

744/2016, o estatuto de criação da Empresa Brasil de Comunicação. 

Dentre as mudanças estruturais, dois pontos se destacam: 1) o cargo de 

presidente-diretor da Empresa deixou de ser fixo, de quatro anos, podendo 

o titular da função ser demitido a qualquer momento pelo presidente da 

República. Pela lei originária da EBC, de 2008, o diretor-presidente só poderia 

deixar o cargo de duas maneiras: caso pedisse demissão ou após duas 

advertências do conselho da empresa. Era uma forma de evitar a submissão 

da gestão da estatal às trocas de governos; 2) a extinção do conselho curador 

da EBC (a qual trataremos mais adiante).  

Para assegurar tais imposições, em dois de março de 2017, como 

justificativa do governo de conferir à EBC “maior flexibilidade e eficiência de 

gestão”4, a MP 744/2016 foi convertida na Lei 13.417/2017, alterando de vez 

o estatuto da empresa, agora vinculada ao Ministério da Casa Civil (e não 

mais ao Ministério da Comunicação). 

Neste contexto, o que nos interessa investigar diz respeito às 

informações censuradas dos noticiários e programas de diferentes veículos 

da EBC, especialmente nas redações da TV Brasil RJ e da Agência Brasil RJ, 

registradas no período entre a outorga da MP 744/2016 e dezembro de 2017, 

ou seja, depois da entrada de Temer. Entretanto, para engrossar a análise, é 

necessário tratar brevemente da criação da EBC e de sua relação com os 

governos, estabelecendo pontes com as recentes mudanças. 

 
A EBC e a submissão aos governos da vez 
 

A Empresa Brasil de Comunicação foi oficialmente criada em 7 de abril 

de 2008, por meio da aprovação da Lei nº 11.652, e nasce sob a fusão da 

antiga Radiobrás com a Associação de Comunicação Educativa Roquette 

Pinto (Acerp). O resultado significou a estruturação da EBC detendo o 

                                         
3 De acordo com o site oficial da Câmara Legislativa, uma Medida Provisória (MP) “é um 

instrumento com força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância 

e urgência” (grifo nosso). Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/medida-provisoria. 

Acesso em: 04.jul.2018. 

4 Matéria da Agência Brasil apresenta os vetos de Michel Temer à Lei, além de aspas da 

presidência para justificar a sanção da lei: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/temer-sanciona-lei-que-

reestrutura-ebc. Acesso em: 08.jul.2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/temer-sanciona-lei-que-reestrutura-ebc
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/temer-sanciona-lei-que-reestrutura-ebc
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comando de rádios, TVs e agências, no formato de uma empresa pública 

federal, base para um até então inédito sistema público de radiodifusão no 

país (BUCCI, 2015, p. 112-113).  

Apesar de sua natureza enquanto estatal, não significa que a EBC deva 

fazer comunicação chapa-branca, enviesando ou distorcendo fatos a seu 

favor. Na realidade, “as rádios e as emissoras estatais precisam se pautar 

pelos princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da 

impessoalidade; não podem ser usadas como instrumentos de propaganda 

governista” (BUCCI, 2015, p. 76). Como é financiada com dinheiro público 

deve prestar serviços à população, sem ocultar informações ou manter 

autopromoção.  

Mas, na prática, há uma dificuldade histórica para se manter tal 

distinção, sobretudo na garantia de uma linha editorial autônoma. Além de 

subordinadas aos governos da vez, as emissoras hoje concebidas como 

públicas - que antecederam a EBC e no passado já foram nomeadas de 

educativas e de educativa culturais - “padecem de um mal que persiste desde 

seus primórdios: o da descontinuidade” (MILANEZ, 2016, p.7). 

Este ciclo recorrente é exatamente o que se passou com a transição 

dos governos Dilma-Temer. Conforme destacado, um dos elementos que 

favorecia a autonomia da EBC, o conselho curador, foi aniquilado pela MP 

744/2016. Em síntese, o conselho curador era composto por 15 membros da 

sociedade civil (e outros sete integrantes indicados por Ministérios) e 

impulsionava o caráter público da EBC, funcionando como elo entre os 

interesses da sociedade e os da estatal.  
 

O conselho curador traz um arejamento que não existia numa 

estatal incumbida de prestar serviços de comunicação social [...]. 

Tem poder para, por deliberação da maioria absoluta de seus 

membros, emitir voto de desconfiança à diretoria ou a um de seus 

diretores, o que já é um alento (BUCCI, 2015, p. 115). 

 
Enfim, a urgente necessidade de emancipação da estatal já era 

apontada há alguns anos. Bucci (2015, p. 114), aliás, parece ter profetizado 

sobre o que poderia ocorrer com os rumos da independência editorial da 

EBC: 
  

(...) a presidência da República tem, se quiser, meios para 

constrangê-la, pressioná-la, enquadrá-la. A empresa e os serviços 

que tem por missão prestar à sociedade estão sujeitos aos humores 

(ou interesses) de quem está no poder (BUCCI, 2015, p.114). 
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Desse modo, suscetível ao poder e ao fisiologismo de cada nova 

gestão, a EBC se tornou alvo do governo Temer desde o princípio, a MP 

desmantelou o caráter público da empresa a fim de exercer um controle 

sobre a linha editorial de seus veículos. É justamente a partir deste cenário 

que surgem os relatos e denúncias de censura. 

Antes de seguirmos é importante sublinhar que, apesar das 

contundentes e inéditas interferências no funcionamento da EBC, a 

dificuldade de veicular conteúdos divergentes ideologicamente aos 

interesses da presidência da República, ao longo da recente história da 

estatal, não é uma peculiaridade do governo Temer (BUCCI, 2015; MILANEZ, 

2016). 

 

            A EBC sob censura 

 

Para investigar rumores de censura na EBC, objeto central desta 

pesquisa de mestrado em andamento5, foram entrevistados seis jornalistas 

vinculados a EBC, três ex-conselheiras/os (duas do conselho curador e um do 

conselho administrativo), entre maio e dezembro de 2017. 

A partir dos testemunhos, entre outras situações, observamos indícios 

de uma série de artifícios distintos para manter rígidas as rédeas sobre as 

redações. A saber, entre outros, a troca de jornalistas de suas áreas de 

origem para editorias com as quais não possuem afinidade; a vigília em 

programas de TV transmitidos ao vivo para inibir protestos “Fora Temer”; 

interdição de fotografias ou material audiovisual cujo conteúdo exibe faixas, 

cartazes e dizeres “Fora Temer”; imagens de TV cortadas e/ou editadas antes 

de serem transmitidas; sonoras radiofônicas com entrevistas de posições 

opostas ao governo que supostamente sumiram e/ou apresentavam 

defeitos técnicos, impossibilitando sua utilização; e a supressão total ou 

parcial de palavras ou trechos de reportagens.  

Para o recorte deste artigo e como método, entretanto, agrupamos 

evidências que caracterizam nossa hipótese de censura. São dois eixos com 

episódios ocorridos diretamente com os profissionais da EBC: matérias 

apagadas do portal da Agência Brasil (a) e a tentativa de cerceamento de 

fonte em um programa da TV Brasil RJ (b).  

 

A exclusão de conteúdos do portal Agência Brasil  

 

                                         
5 A pesquisa está em andamento pelo Programa de Mestrado em Comunicação da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) sob a orientação da professora Márcia Neme 

Buzalaf. 
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Para melhor ilustrar a ação da censura na EBC, analisamos a remoção 

total do conteúdo de duas publicações do site da Agência Brasil. O tema 

central de uma delas trata do fato de que alguns setores da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz)6 se manifestaram contra a posição do governo 

federal de não respeitar a indicação do nome mais votado, de uma lista 

tríplice, para a presidência da instituição. Em novembro de 2016, a Fiocruz 

fez uma eleição interna, com participação de mais de 80% de seus servidores, 

indicando a pesquisadora Nísia Trindade Lima para o cargo, com 59,7% dos 

votos, contra 39,6% de votos para a pesquisadora Tania Araújo-Jorge. 

Segundo noticiado7 por Ilimar Franco, do jornal O Globo, em 30 de dezembro 

daquele ano, o governo não acataria a escolha dos servidores da Fiocruz, 

nomeando Tania Araújo, rompendo assim com uma tradição de mais de 20 

anos da instituição, de nomear a figura mais votada no pleito.  

De autoria da repórter Akemi Nitahara8, a matéria trazia também 

dados sobre os processos eleitorais anteriores da Fiocruz, uma análise sobre 

como a notícia foi recebida pelo então presidente da Fundação, Paulo 

Gadelha, e por outras instituições acadêmicas parceiras, como a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Constava ainda a informação 

de que o Ministério da Saúde, do qual a Fiocruz é vinculada, não comentaria 

o caso e que a reportagem realizou contato com a Secretaria de Governo da 

Presidência, sem obter respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
6 A instituição tem o papel de promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir 

conhecimento científico e tecnológico, ser um agente da cidadania. Estes são os conceitos 

que pautam a atuação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da 

Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina. 

Dados do portal Fiocruz: https://portal.fiocruz.br. Acesso em 29.abr.2019. 

7 Notícia disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/ministro-da-saude-

mostra-que-nao-e-muito-chegado-praticas-democraticas.html. Acesso em: 29.abr.2019. 

8 Akemi Nitahara é jornalista e repórter da Agência Brasil RJ e foi integrante do conselho 

curador da EBC como representante da comissão de empregados quando o conselho foi 

extinto. Está na EBC desde 2004 quando ainda era Radiobrás. Ela mantém um blog 

atualizado com temas diversos sobre a EBC: https://umbomconselhoebc.wordpress.com/. 

https://portal.fiocruz.br/
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/ministro-da-saude-mostra-que-nao-e-muito-chegado-praticas-democraticas.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/ministro-da-saude-mostra-que-nao-e-muito-chegado-praticas-democraticas.html
https://umbomconselhoebc.wordpress.com/
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Figura 1 

 
Reprodução de matéria removida da Agência Brasil. Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

Outros veículos como a Isto É9 e o Brasil 24710 republicaram a 

informação, mas como é possível observar na Figura 1, a notícia não está 

mais disponível na Agência Brasil, consta apenas seu endereço e uma 

mensagem de que a página não pôde ser encontrada. 

Já a outra matéria excluída, com a chamada, “Rita Freire critica extinção 

de conselho da EBC; Melo recorrerá da exoneração” também é de autoria de 

Nitahara. A notícia ficou pouquíssimo tempo no ar e destacava críticas 

contundentes de Rita Freire, última presidente do conselho curador da EBC, 

sobre a extinção do Conselho que presidira e mudanças na estrutura da 

empresa; complementarmente enfatizava a exoneração do então diretor-

presidente da EBC, Ricardo Melo. O material foi apagado no mesmo dia da 

publicação da MP 744/2016 no Diário Oficial, em dois de setembro e, como 

no primeiro caso, não é mais possível ser acessado pelo site da Agência Brasil 

(Figura 2). 

Neste segundo exemplo, pode-se inferir que a censura não partiu do 

editor, uma vez que o conteúdo foi editado e publicado. Nitahara também 

acredita que a decisão de censura foi tomada pelo gerente ou gerente 

executivo. O conteúdo, no entanto, completo e original foi reproduzido, entre 

                                         
9 Disponível em: https://istoe.com.br/fiocruz-se-manifesta-contra-desrespeito-a-eleicao-

para-presidente-da-instituicao/. Acesso em: 29.abr.2019. 

10 Disponível em: https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/272861/N%C3%A3o-

aceita%C3%A7%C3%A3o-de-elei%C3%A7%C3%A3o-pelo-governo-revolta-servidores-da-

Fiocruz.htm. Acesso em: 29.abr.2019. 

https://istoe.com.br/fiocruz-se-manifesta-contra-desrespeito-a-eleicao-para-presidente-da-instituicao/
https://istoe.com.br/fiocruz-se-manifesta-contra-desrespeito-a-eleicao-para-presidente-da-instituicao/
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/272861/N%C3%A3o-aceita%C3%A7%C3%A3o-de-elei%C3%A7%C3%A3o-pelo-governo-revolta-servidores-da-Fiocruz.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/272861/N%C3%A3o-aceita%C3%A7%C3%A3o-de-elei%C3%A7%C3%A3o-pelo-governo-revolta-servidores-da-Fiocruz.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/272861/N%C3%A3o-aceita%C3%A7%C3%A3o-de-elei%C3%A7%C3%A3o-pelo-governo-revolta-servidores-da-Fiocruz.htm
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outros, pelo site da Jovem Pan11, na mesma data, e funciona praticamente 

como uma cópia original do arquivo omitido.  
Figura 2 

 
Reprodução de matéria removida da Agência Brasil. Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

A prática de censura de vocábulos, trechos ou reportagens inteiras em 

jornais como Movimento, O Pasquim, entre outros, foi corrente durante o 

período de censura prévia na ditadura militar, com a implementação do AI-

5. Apesar de momentos históricos diferentes, o mecanismo se assemelha, 

embora sem o rigor da presença do censor nas redações. Ou seja, se na 

ditadura a censura era explícita, com o recrudescimento do autoritarismo, a 

prática jornalística hoje é mais sutil, a censura movimenta-se de forma mais 

intimista. Conforme se reduziu o autoritarismo, “recrudesceu a rede de 

cerceamentos que se espalha pela redação e pelos grupos de poder da 

chamada sociedade civil” (MEDINA, 2002, p.429). 

Mesmo em sociedades ditas democráticas como a brasileira, uma das 

formas de censura se caracteriza por intermédio das “ações de forças 

autoritárias” presentes nas redações, que variam em maior ou menor grau 

para cada determinado sistema político (MEDINA, 2002, p. 427). Para a 

autora, há outros componentes sutis, que atuam cerceando a produção de 

notícias: 

 

Toda a narrativa, construída a partir do acontecimento 

contemporâneo, representa um delicado tecido em que as tensões 

das microestruturas de poder e as estruturas intermediárias de 

decisão procuram de alguma forma impor seus interesses, suas 

competências e ideologias e, sobretudo, sua visão de mundo. O 

dramático é que o vírus da censura que se expande, ou no 

autoritarismo explícito, ou na subjetivação da cultura do medo, 

                                         
11 Disponível em: https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/rita-freire-critica-extincao-

de-conselho-da-ebc-melo-recorrera-de-exoneracao.html. Acesso em: 29.abr.2019. 

https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/rita-freire-critica-extincao-de-conselho-da-ebc-melo-recorrera-de-exoneracao.html
https://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/rita-freire-critica-extincao-de-conselho-da-ebc-melo-recorrera-de-exoneracao.html
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inspira as pequenas e médias censuras das práticas cotidianas.  

Numa redação jornalística, as tensões e contradições dessa malha 

de poderes vêm à tona constantemente, quer se viva em período 

de fechamento institucional, quer se viva em período de saudável 

conflito democrático (MEDINA, 2002, p.428). 

 

Desse modo, a reflexão de Medina sobre censura pode ser 

aproximada do episódio vivenciado por Nitahara, da seguinte maneira. 

Como visto, os veículos da EBC estão subordinados aos governos e 

igualmente submissos ideologicamente aos cargos de gerência e de chefia 

da estatal, assim como as redações de empresas privadas de comunicação 

estão submissas aos seus proprietários. Esta lógica parece se equivaler, 

ainda que a EBC e seus canais não sejam privados. 

Ainda em relação à remoção integral da matéria publicada tem-se um 

episódio de autocensura. Algo provavelmente situado entre as hierarquias 

de edição e das chefias, no caso da Agência Brasil carioca, seguindo uma 

orientação política de governo não explícita em documentos, decretos 

oficiais e etc, configurando-se apenas enquanto ação de ordem superior, que 

mutila e manipula dados, cravando um determinado ponto de vista.  

 Para Kucinski, a autocensura no contexto da ditadura, não 

possui relação com filtros de noticiabilidade oriundos do poder econômico 

de empresas patrocinadoras e da publicidade, que barram dados, pautas ou 

fontes noticiosas. Trata-se de um “ato consciente, e com o objetivo, também 

consciente, de dosar a informação que chegará ao leitor ou mesmo suprimi-

la. [...] São decisões tomadas no superego do jornalista” (KUCINSKI, 2002, p. 

538), privando assim o leitor de certos pontos de vista. 

 Por fim, Peter Burke (2004; p.17) afirma que “imagens, bem 

como testemunhos orais constituem-se numa forma importante de 

evidência histórica. Elas registram atos de testemunha ocular”. Logo, em 

ambos os casos, cruzando-se os dados dos relatos de Nitahara com os 

rastros imagéticos, ou seja, as reproduções do site da Agência Brasil, foi 

possível caracterizar e classificar um dos mecanismos de censura atuante: a 

exclusão total de matéria-prima jornalística contrária ideologicamente ao 

interesse da presidência da República, como meio de controle da 

informação. 

 

Primeiramente, Fora Temer e a tentativa de censura na TV Brasil 

RJ 

 

Entre 2016 e 2017, uma expressão recorrente em programas de TV e 

de internet (ao vivo ou gravados), como entrevistas, palestras, saudações, 
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entre outros, era inaugurar a conversa dizendo Primeiramente, Fora Temer. 

Intelectuais, professores, artistas, apresentadores, etc, muita gente evocou a 

frase-meme. Foram inúmeros os elementos visuais contendo tal teor, como 

vídeos e fotografias que circularam nas redes sociais. 

Nesse contexto, a TV Brasil não foi exceção, apesar de estar sob 

vigilância. O policiamento para blindar Temer na TV Brasil foi rompido no dia 

26 de janeiro de 2017. Em uma edição12 do telejornal local Repórter Rio, da 

sucursal carioca, a cantora e artista pernambucana Doralyce foi convidada 

para comentar uma série de apresentações que faria na cidade do Rio de 

Janeiro e falar também sobre feminismo13.  

Ao vivo, a apresentadora pergunta à Doralyce sobre a sua agenda de 

shows no fim de semana. A pernambucana, antes de responder a questão, 

entoa, categórica, sorrindo, “olá, boa tarde, primeiramente, Fora Temer, 

como já é esperado, a cultura resiste…” e prossegue falando sobre os shows 

e outros temas combinados. Em seguida, a apresentadora sugere que 

Doralyce mostre uma de suas canções. Ela então escolhe a faixa Do jeito que 

tá14, em que um trecho da letra diz: “teve eleição que não valeu nada, tiraram 

uma mulher, um bando de canalhas…”.  

A participação da artista e o programa terminam normalmente. No 

entanto, a versão arquivada (a mesma que foi disponibilizada para a página 

do programa nas redes sociais e a que utilizamos neste estudo) apresentou 

cortes: vetaram o trecho final da música, antes de subir os letreiros com os 

créditos do programa. 

Alguns dias depois dessa gravação, a funcionária da EBC e jornalista 

Clarice Basso15 foi chamada a sós pelo gerente de pauta da sucursal carioca 

para conversar, mesmo não sendo ela a responsável pela produção do 

quadro. Basso havia apenas indicado a participação de Doralyce, uma “fonte 

militante”, nas palavras do seu gerente de pautas. O superior declarou que a 

jornalista deveria ser orientada a cuidar para que a situação não se repetisse. 

O relato a seguir demonstra o embate. 

                                         
12 O programa está disponível no site da TV Brasil: 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/cantora-doralyce-se-apresenta-no-centro-

cultural-justica-federal. Acesso em: 08.jul.2018. 

13 Uma das ideias de convidar Doralyce surgiu, segundo Basso, porque no mesmo dia 

aconteceu um debate sobre feminismo com outras mulheres convidadas. Como a cantora 

estava com uma música de trabalho sobre a temática, fazia sentido a sua participação. 

14 A canção está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=efeDucb9WiE. Acesso 

em: 10.jul.2018. 

15 Clarice Basso é concursada na EBC e trabalha na empresa desde 2012, atuando primeiro 

em São Paulo e posteriormente na TV Brasil no Rio de Janeiro, onde está até hoje. A 

entrevista com a jornalista aconteceu no Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 2017. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/cantora-doralyce-se-apresenta-no-centro-cultural-justica-federal
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/cantora-doralyce-se-apresenta-no-centro-cultural-justica-federal
https://www.youtube.com/watch?v=efeDucb9WiE
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A gente teve uma situação no estúdio de cultura, disse ele. Uma 

cantora que falou “primeiramente, Fora Temer” e falou umas coisas 

sobre política. [...] Mas a gente não pode deixar isso acontecer. 

Respondi: Como? E ele: foi você que marcou esse estúdio? [...] Não 

marquei, mas indiquei, por quê? Porque a gente tem que cuidar das 

pessoas que a gente chama. Eu disse, não tô te entendendo… [...] 

você não pode chamar as pessoas aqui pra fazer militância, não 

podemos deixar desvirtuar o espaço da cultura pra política. Ai eu 

disse, olha só, eu não estou entendendo exatamente qual é a 

orientação, se a gente não pode chamar militante, quer dizer que 

tipo assim no dia do meio-ambiente eu não posso chamar 

nenhuma ONG que fale sobre o meio-ambiente? [...] nem toda 

militância é sobre política partidária, existem mil e uma formas de 

tu militar [...]. Tu tá me dizendo então que não posso chamar 

determinados militantes? Não, eu tô dizendo que você não pode 

chamar pessoas que vão desvirtuar o espaço da cultura para falar 

contra um ou outro político, qualquer um. [...] A ordem então é: 

quando eu marcar alguém eu tenho que dizer, você não pode dizer 

“primeiramente, Fora Temer”? Ou eu tenho que dizer você não pode 

falar de político nenhum? [...]  

Até então, em nenhum momento eu usei a palavra censura e 

naquele momento ele me disse: eu não estou te censurando! Eu vivi 

na ditadura militar, eu sou contra a censura. Aí eu disse: mas eu não 

falei de censura. Aí ele ficou todo… [...]. Mas ó, pelo perfil dela 

[Doralyce] a gente já podia ter visto que ela ia fazer isso, olha só, ela 

diz que é militante. Sim, militante feminista, era um dia que a gente 

ia falar [sobre o assunto], achei que era apropriado, tô enganada? 

Mas ó, ela cantou na Ocupa MinC. Eu disse, Caetano também [se 

apresentou na Ocupa MinC], eu não posso marcar com Caetano? 

(BASSO, 2017). 

 
A conduta de questionamento sobre o comportamento ou perfil 

político de fontes é tipicamente encontrada nas redações jornalísticas. 

Kucinski indica que tal idiossincrasia corriqueira pode ser resultante de 

características intrínsecas à sociedade brasileira: “[...] periférica, dependente 

e elitista, de matriz cultural autoritária, que escamoteia suas diferenças e 

suprime conflitos e divergências” (KUCINSKI, 1998, p. 23).  

Os valores da cultura jornalística brasileira e o hábito da autocensura 

herdado da ditadura passam ainda pela lógica operacional das redações, que 

mantém cargos de confiança sob o comando de editores e subeditores que, 

por sua vez, são leais aos proprietários do veículo. Essa configuração serve 

“para assegurar que a cobertura não viole nem os interesses estratégicos da 

empresa nem as idiossincrasias e favoritismo da família proprietária” 

(KUCINSKI, 1998, p. 27).  
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Como observado no episódio de exclusão das matérias de Nitahara, 

apesar de Kucinski e Medina não tratarem especificamente sobre veículos 

estatais e sim privados, mais uma vez é possível aproximar o modelo 

operacional das redações da EBC com o dos meios privados. Nesta ótica, 

pode-se aferir que parte dos editores e chefes de reportagem na Agência 

Brasil RJ parecem desempenhar o mesmo papel de lealdade, típico das 

empresas privadas de comunicação, como descrito por Kucinski, 

assegurando que, no caso da TV Brasil, situações estratégicas não 

prejudicassem os interesses do governo. Mais um fator, portanto, que 

corrobora com a ideia de que a autonomia editorial da EBC é 

constantemente fragilizada - ora mais, ora menos - guiada pelas ideologias 

dos governos da vez. 

Também fica evidente, fitando o diálogo de Basso com seu superior, 

uma preocupação iminente sobre a manifestação direta contra a presidência 

da República e um esforço de que a conversa não se configure enquanto 

censura. Tanto que, a orientação por escrito nunca veio. Desse modo, é 

possível anotar que se não agisse com uma postura questionadora como fez 

a jornalista, a conversa não teria desdobramentos e a ordenação seria 

apenas cumprida, inclusive futuramente, podendo incidir em pautas outras, 

demarcando mais um território da autocensura: o próprio jornalista em sua 

função primeva. 

Ainda a conversa com o gerente de pautas levanta outras possíveis 

ruminações. De quem teria partido enquadrar o protesto da cantora: do 

próprio gerente de pautas ou seria proveniente de uma função hierárquica 

superior? Esta talvez seja um tipo de reflexão constante no cotidiano de labor 

do jornalista, porém, “Nem sempre se sabe, porque os intermediários das 

decisões (chefias, editores, superiores imediatos) cultivam um direito 

implícito de mando em nome do empresário ou de outras fontes de poder 

do âmbito macro” (MEDINA, 2002, p.428). Na linguagem popular, poderíamos 

chamar esses intermediários de mais realistas que o rei. 

Por fim, aprofundando este último assunto, Medina (2002) indica que 

na recente democracia instaurada no Brasil, sem dispositivos explícitos de 

censura, a tendência é que os procedimentos de cerceamento e controle se 

distribuam autoritariamente pelas redações e agrupamentos de poder da 

sociedade. Portanto, em âmbito privado ou estatal, o jornalismo produzido 

diariamente está sujeito a um comportamento em cascata, repassado por 

meio de hierarquias e que obedece a comandos e diretrizes de poder que 

muitas vezes não se sabe bem o ponto de partida.  

 

Considerações  
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A outorga da MP 744/2016, editada no segundo dia de posse de Michel 

Temer, após a concretização do impeachment de Dilma Rousseff, e a 

exoneração do diretor-presidente da EBC foram uma das embrionárias 

medidas do governo então empossado. As alterações realizadas impactaram 

sistematicamente o estatuto e o funcionamento da estrutura da EBC, 

possibilitando um maior controle de notícias que contrariassem ou ferissem 

os interesses da presidência da República, entre 2016 e 2018.  

Dessa forma, com a extinção do conselho curador e sem a garantia de 

continuidade do mandato do cargo de diretor-presidente, a frágil linha 

editorial da estatal, que já estava longe de ser autônoma desde que foi 

criada, é agravada durante o governo de Michel Temer. 

Partindo-se dos testemunhos diretos de profissionais de comunicação 

da EBC e reunindo evidências de elementos visuais (print screens e vídeo 

televisivo), foi possível identificar múltiplas faces da censura nos canais da 

EBC. Neste estudo, contudo, observou-se pelo menos três mecanismos 

censórios, todos relacionados a temas de cunho político, de modo a 

esconder ou atenuar dados contrários ao governo. A saber: a) o apagamento 

total e intencional de informações já publicadas, conforme verificado na 

Agência Brasil, no qual o conteúdo das matérias está indisponível, mas ainda 

pode ser vista por ter sido replicada em outros veículos de comunicação; b) 

o questionamento sobre o comportamento político de fontes ou de 

conteúdos noticiosos, como exemplificado no segundo episódio, no qual a 

jornalista Clarice Basso foi cerceada por seu superior, revelando outro 

mecanismo tipicamente encontrado nas redações para o controle noticioso 

e; c) verificou-se a autocensura, como um fator de ação encarregado de 

cumprir a importante função de resguardar que a produção jornalística 

esteja alinhada aos interesses estratégicos da empresa ou os negócios dos 

proprietários, no nosso caso, do governo de Michel Temer.  
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O retrato da dor: uma análise da revista Veja sobre os 

ataques ao Charlie Hebdo e à Escola Militar de Peshawar 

 
Mariana SANCHES (Universidade Estadual de Londrina)1 

 
Este artigo científico tem como objetivo investigar a maneira que ataques 

terroristas em diferentes partes do mundo são retratados pela mídia 

ocidental. Para isto, foram usadas duas edições da revista Veja que 

reportaram dois atentados: à sede do semanário francês satírico Charlie 

Hebdo e à escola militar de Peshawar, no Paquistão. A hipótese deste 

trabalho, portanto, é de que tais reportagens ajudem a reforçar estereótipos 

e preconceitos em relação a povos muçulmanos. Para a análise e como 

metodologia, foram usados os livros “Orientalismo: O Oriente como invenção 

do Ocidente”, de Edward Said e “Diante da dor dos outros”, de Susan Sontag”. 

Analisando as matérias da Veja, foi possível concluir que, de fato, elas ajudam 

a reforçar ideias distorcidas e estereotipadas de povos muçulmanos, como 

apontado por Said em seu conceito de Orientalismo. 

 

Palavras-chave: Terrorismo, Orientalismo, Veja. 

 

Introdução 
 

“Je suis Charlie”. A frase, simples, mas carregada de significados foi 

estampada, dita e compartilhada via redes sociais por milhões de pessoas 

em diferentes partes do mundo no começo de 2015. O “eu sou Charlie” era 

uma espécie de resposta ao ataque terrorista que ocorreu na sede do jornal 

satírico francês Charlie Hebdo, em Paris, no dia sete de janeiro de 2015, 

quando doze pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas. A ação 

foi executada pelos irmãos Saïd e Chérif Kouachi, de ascendência argelina.  

Exatos 22 dias antes (16/12/2014), uma escola do exército em 

Peshawar, cidade do Paquistão, também sofreu um atentado terrorista que 

resultou na morte de 145 pessoas. Deste número, 132 eram crianças e 

adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. O ataque foi promovido por 

comandos talibãs da organização Tehrik-i-Taliban Pakistan – TTP (Movimento 

dos Talibãs do Paquistão). Na época, poucas notícias foram veiculadas sobre 

o ocorrido. Não se criou um apoio coletivo para as crianças e adolescentes 

paquistaneses que perderam as suas vidas no final de 2014.  

                                         
1 Formada em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Estudante especial 

do Mestrado de Comunicação da UEL.  
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Atentados terroristas são atos de profunda crueldade e injustificáveis. 

No entanto, é importante explorar e entender a sucessão de fatos históricos 

e culturais que culminam em ataques contra a vida de cidadãos de diferentes 

partes do mundo. Em ambos os casos (Paquistão e França), isso não foi 

reportado pela mídia ocidental. 

Tendo em vista diferentes fatos, o objetivo desse artigo, portanto, é 

analisar como a mídia ocidental retrata ataques terroristas promovidos por 

grupos radicais islâmicos em diferentes partes do mundo e o espaço dado 

nos veículos de comunicação para tratar de tais assuntos. Para a análise 

proposta será utilizada a revista Veja como objeto de pesquisa. As edições 

estudadas serão a 2405 e 2408, publicadas em dezembro de 2014 e janeiro 

de 2015, respectivamente.  

O que se propõe responder neste trabalho são os motivos e razões 

que levam a mídia ocidental a dar pouca atenção a conflitos no mundo 

islâmico, mesmo eles estando no contexto do debate do terrorismo pós 11 

de setembro. Também é importante analisar as formas de representação do 

outro (no caso os muçulmanos), o espaço dado para diferentes atentados 

em diferentes contextos e os estereótipos reforçados pela mídia brasileira.  

Será feita, também, uma análise das imagens usadas nas reportagens 

da revista Veja. O objetivo aqui é entender como a revista retrata, por meio 

de fotos, a violência gerada por ataques terroristas na França e no Paquistão. 

Para entender o efeito de imagens de guerra e seus diferentes contextos, o 

livro usado será “Diante da Dor dos Outros”, da escritora Susan Sontag.  

Ainda, para embasar a metodologia e a análise das matérias da Veja 

serão usados os conceitos de Orientalismo, do livro homônimo de Edward 

Said e a análise da fotografia de guerra da Sontag. 

 

O Orientalismo 
 

A construção de imagens estereotipadas de sociedades árabes foi 

estudada com profundidade pelo ensaísta norte-americano e palestino, 

Edward Said (1935-2003). Em sua principal obra, o livro “Orientalismo: O 

Oriente como invenção do Ocidente”, publicada nos Estados Unidos em 1978 

e com a primeira edição em português lançada no Brasil em 1990, Said 

analisa o processo histórico de formação do Orientalismo.  

Ao analisar a história dos povos orientais e a maneira com que as suas 

imagens foram desenhadas, o escritor revelou que a representação feita 

pelos ocidentais do que é o Oriente tinha pouco a ver com as culturas e os 

povos que viviam naquelas regiões. De acordo com o escritor, essa 

representação era mais uma forma de diferenciação e tentativa de justificar 

o poder colonial do Ocidente sobre o Oriente. Logo na introdução de 
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“Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente”, Said (2003) aponta 

para essa diferenciação e apropriação feita pela Europa para caracterizar o 

Oriente. 
 

Seria incorreto acreditar que o Oriente foi criado – ou, como digo, 

“orientalizado” – e acreditar que tais coisas acontecem 

simplesmente como uma necessidade de imaginação. A relação 

entre Ocidente e Oriente é uma relação de poder, de dominação, 

de graus variados de hegemonia complexa. [...] O Oriente não foi 

orientalizado só porque se descobriu que era “oriental” em todos 

aqueles aspectos considerados lugares-comuns por um europeu 

comum do século XIX, mas também porque poderia ser - isto é, 

submeteu-se a ser – transformado em oriental (SAID, 2003, p.32 e 

33) 

 
A crença europeia de superioridade em relação aos outros povos 

também endossa a ideia do Orientalismo, ou seja, afasta tudo aquilo que não 

é europeu e classifica como inferior. De acordo com Said (2003, p.34) o 

conceito de “ideia de Europa”, de Denys Hay, se assemelha ao Orientalismo, 

pois ela retrata uma noção coletiva que classifica o “nós” europeu contra 

todos “aqueles” que não são europeus. Esse pensamento também reforça a 

hegemonia de ideias europeias sobre o Oriente, reiterando a superioridade 

europeia sobre o atraso oriental. 

A dualidade maniqueísta entre Oriente x Ocidente permeia toda a 

obra de Said e é explícita quando se trata do Cristianismo x Islamismo. Essa 

relação começa no período da Baixa Idade Média. Em um primeiro momento, 

a nova forma de vida apresentada aos europeus sofre uma resposta 

conservadora e repressiva. O Islã é julgado como uma versão falsa de uma 

experiência anterior, nesse caso o cristianismo (SAID, 2003, p. 97).  

Como apontado por Luiz Antônio Araújo, no artigo “Jornalismo e 

Orientalismo: o Islã como ‘coisa-a-saber’”, o Islã era, na verdade, um “novo 

trauma” (ARAÚJO, 2013, p.68), pois significava a emergência de uma 

organização político-religiosa-cultural muito diferente nas fímbrias da 

Europa. Mais atrasada em termos econômicos, sociais e culturais do que o 

Islã, a Europa medieval estava horrorizada diante desse novo outro.  

É importante ressaltar que para Said, esse estranhamento é, de 

maneira geral, normal e comum para todas as sociedades e culturas. De 

acordo com o escritor, a mente humana resiste à entrada de uma estranheza 

não elaborada. Dessa forma, as culturas têm a tendência de impor mudanças 

completas às outras culturas, de forma a adaptá-las para o benefício do 

receptor e não como elas de fato são. Porém, o orientalista impõe a si mesmo 
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a função de sempre converter o Oriente de uma coisa em outra. Assim, ele 

acredita estar favorecendo a sua própria cultura e a do oriental.  

Uma parte dos estudos orientalistas para a qual Said dá destaque é o 

Orientalismo islâmico. Sobre esse ramo do Orientalismo, Said (2003, p.349) 

afirma que os estudiosos “nunca viam seu estranhamento com relação ao 

Islã como uma atitude com implicações para uma compreensão da sua 

própria cultura”. O estranhamento em relação a esta religião, apenas 

intensificava os sentimentos de superioridade da cultura europeia.  

Tendo como base a relação especial do Cristianismo com o Judaísmo, 

o Islã permaneceu como uma ideia orientalista de afronta a uma cultura 

original.  Esse receio foi agravado pelo medo de que a civilização islâmica 

continuasse a se opor de alguma forma ao Ocidente cristão.  

Uma análise importante que Said faz do Orientalismo islâmico é a de 

como ele via os problemas da sociedade em duas categorias: “ocidental” ou 

“oriental”. De acordo com o autor, o Orientalismo islâmico expressava as 

suas ideias sobre o Islã de maneira que reforçava a sua própria resistência, 

assim como a compreensão mútua entre Leste e Oeste, contra o 

desenvolvimento entre homens e mulheres e que passariam das instituições 

clássicas, arcaicas e primitivas para a humanidade.  

Ainda nessa espécie de subcategoria do Orientalismo, o oriental 

também é visto como incapaz de apreciar ou compreender a si mesmo. Em 

parte, isso era devido ao que a Europa lhe fizera: ele (o oriental) havia perdido 

sua religião e sua filosofia. Os muçulmanos, portanto, tinham um vazio 

imenso dentro deles e estavam próximos da anarquia e do suicídio.  

Said faz ainda uma comparação com o tratamento mais recente em 

relação ao Orientalismo Islâmico. Ele se atém para o período pós Segunda 

Guerra Mundial, quando o muçulmano árabe se torna uma figura na cultura 

popular americana. É importante ressaltar aqui, que nesse contexto pós-

guerra, os Estados Unidos passam a ocupar o palco central na política 

mundial e não mais a França e a Grã-Bretanha.  

O autor faz ainda uma ressalva para a maneira que o árabe passou a 

ser retratado, em especial, após a Guerra Árabe-Israelense de 1973. De 

acordo com ele, o “árabe” se acomoda às transformações e reduções que 

lhes são impostos de maneira contínua.  
 

Nos filmes e na televisão, o árabe é associado com a libertinagem 

ou com a desonestidade sanguinária. Ele aparece como um 

degenerado excessivamente sexuado, capaz de intrigas 

inteligentemente tortuosas, é verdade, mas essencialmente 

sádicas, traiçoeiras, baixas. [....] O líder árabe (de saqueadores, 

piratas, insurgentes “nativos”) é muitas vezes visto rosnando para o 
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herói e a loira ocidentais cativos (mais imbuídos de integridade). 

(SAID, 2003, p.383). 

 

Já em relação aos noticiários e documentários, Said afirma que os 

árabes sempre são retratados em grupos. 

 
Nos documentários e nos noticiários, o árabe é sempre mostrado 

em grandes números. Nada de individualidade, nem de 

características ou experiências pessoais. A maioria das imagens 

representa fúria e desgraça de massas ou gestos irracionais (por 

isso, irremediavelmente excêntricos). [...] Consequência: o medo de 

que muçulmanos (ou árabes) tomem conta do mundo. (SAID, 2003, 

p. 383). 

 

Em relação ao Orientalismo pós-guerra estudado pelos norte-

americanos, o autor ressalta o fato de os cientistas sociais evitarem a 

literatura. De acordo com o autor, essa omissão marcante na consciência 

americana moderna do Oriente árabe é manter a região e seu povo 

emasculados, reduzidos apenas a atitudes, tendências e estáticas. 

Resumidamente, desumanizados.  

 

A dor dos outros em imagens  
 

Nascida na cidade de Nova York, em 1933, Susan Sontag foi escritora, 

crítica de arte e ativista dos Estados Unidos. Ela graduou-se na Universidade 

de Harvard e destacou-se por sua defesa dos direitos humanos.  

Mais de vinte anos depois de ter lançado “Ensaios sobre a fotografia”, 

Sontag publicou “Diante da dor dos outros”, livro que será usado como base 

neste trabalho para a análise de imagens escolhidas para ilustrar as 

reportagens da revista Veja. Na obra, a autora discute a influência das 

imagens de sofrimento na vida cotidiana, traçando um histórico de imagens 

que retratam os horrores da guerra, desde as pinturas de Goya, passando 

pela Segunda Guerra Mundial e pelo Vietnã, até chegar às imagens do 11 de 

setembro de 2001. 

A análise de Sontag sobre as iconografias de sofrimento começa com 

as imagens de guerra reportadas por jornalistas. De acordo com ela, as 

calamidades ocorridas em outros países são transmitidas ao redor do 

mundo através de “turistas profissionais e especializados” (SONTAG, 2003, 

p.20) também conhecidos como jornalistas. Esses profissionais são 

responsáveis por difundir as imagens filmadas e fotografadas em diferentes 

conflitos e criar um nicho na consciência dos expectadores. 
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De acordo com a autora, pessoas que não presenciaram a guerra e 

estão distantes dela, passam a ter consciência dos conflitos de acordo com 

as imagens que chegam até elas, ou seja, a compreensão se torna um 

produto do impacto das imagens.  

O fotojornalismo, segundo Sontag, ganhou reconhecimento como 

profissão durante a década de 1940, período da Segunda Guerra Mundial. A 

fotografia que retrata a morte se torna, portanto, uma das questões mais 

emblemáticas do fotojornalismo. O ato de capturar a morte no momento em 

que ela ocorre é, para Sontag, uma forma de embalsamá-la. As fotografias 

de guerra, por exemplo, são as mais reproduzidas. Aqui, a autora chama a 

atenção para um processo de desumanização que pode ocorrer com tais 

fotos. Quando vista à distância (por meio de imagens), a guerra destrói aquilo 

que identifica as pessoas como seres humanos e indivíduos.  
 

Vítimas, parentes angustiados, consumidores de notícias — todos 

possuem sua própria proximidade ou distância da guerra. As 

representações mais francas da guerra, e de corpos feridos por 

calamidades, são de pessoas que aparentam ser mais estrangeiras 

e, por conseguinte, pessoas que têm menos possibilidade de ser 

conhecidas. Quando se trata de pessoas mais próximas da sua 

terra, cabe ao fotógrafo mostrar-se mais discreto. (SONTAG, 2003, 

p.54) 

 

A suavização e até mesmo ocultamento da dor está intimamente 

ligado à ideia de patriotismo. Para Sontag (2003, p.56), “exibir os mortos é o 

que fazem os inimigos.” Os meios de comunicação também têm um papel 

importante na seleção de imagens a serem exibidas. Como lembra Sontag, 

não é de interesse da grande mídia fazer com que os expectadores sintam 

náusea diante das lutas para as quais elas são mobilizadas. Também não é a 

intenção desses meios disseminar uma propaganda contra a guerra. A 

censura, portanto, está nas mãos da mídia.  
 

Os produtores de programas jornalísticos na tevê e os editores de 

fotografia das revistas e dos jornais tomam, todos os dias, decisões 

que consolidam o instável consenso acerca dos limites do 

conhecimento do público. Muitas vezes suas decisões são cunhadas 

como julgamentos a respeito do “bom gosto” — sempre um critério 

repressivo quando invocado por instituições. Permanecer dentro 

dos limites do bom gosto foi a razão primária apresentada para não 

exibir nenhuma das horripilantes imagens dos mortos colhidas no 

local do atentado contra o World Trade Center, logo após o ataque 

no dia 11 de setembro de 2001 (SONTAG, 2003, p.59) 
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Um ponto importante ressaltado por Sontag no quis diz a respeito a 

suprir determinadas imagens é o direito dos parentes. Ela relembra o caso 

de um semanário de Boston, que exibiu na internet um vídeo feito no 

Paquistão que mostrava a “confissão” de Daniel Pearl, um jornalista 

americano sequestrado, que se declarava judeu e o seu posterior ritual de 

execução. O fato, que ocorreu em 2002, gerou um debate que envolvia o 

direito da viúva de Pearl de ser poupada de mais sofrimento contra o direito 

do jornal de divulgar na internet o que achasse adequado e ainda o direito 

do público de ver as imagens.  

Para Sontag, o distanciamento entre os “nossos” mortos e o inimigo é 

um ponto crucial em relação ao tipo de imagem (de morte e sofrimento) que 

será ou não será exibida. De acordo com ela (2003, p.61), “Quanto mais 

remoto ou exótico o lugar, maior a probabilidade de termos imagens frontais 

completas dos mortos e dos agonizantes”. Já quando se trata dos “nossos” 

mortos, impera uma proibição de mostrar os rostos descobertos. Quando se 

trata dos outros, essa dignidade não é levada em conta.  

As imagens da África e da Ásia pós-colonial são um exemplo que 

Sontag traz para o debate. No imaginário do público (em geral do mundo 

rico), o que fica é uma sucessão de fotos de vítimas de guerras, conflitos e 

terror. Tais imagens trazem uma mensagem que é dupla, pois mostram um 

sofrimento injusto que não deveria ocorrer e ao mesmo tempo confirma que 

essa é a realidade daqueles lugares. Essas fotos alimentam a crença de que 

a tragédia em regiões pobres, ignorantes e atrasadas é inevitável. 
 

Em geral, os corpos com ferimentos graves que aparecem em fotos 

publicadas são da Ásia ou da África. Essa praxe jornalística é 

herdeira do costume secular de exibir seres humanos exóticos — 

ou seja, colonizados: africanos e habitantes de remotos países da 

Ásia foram mostrados, como animais de zoológico, em exposições 

etnológicas montadas em Londres, Paris e outras capitais 

europeias, desde o século XVI até o início do XX (SONTAG, 2003, 

p.62) 

 
Exibir imagens de sofrimento de povos considerados “atrasados” 

passa a ser normal. Esse distanciamento da dor do outro está altamente 

ligado à região em que essas pessoas habitam. Para Sontag,  
 

A exibição, em fotos, de crueldades infligidas a pessoas de pele mais 

escura, em países exóticos, continua a promover o mesmo 

espetáculo, esquecida das ponderações que impedem essa 

exposição quando se trata de nossas próprias vítimas da violência; 

pois o outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto 



 

181 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

como alguém para ser visto, e não como alguém (como nós) que 

também vê (SONTAG, 2003, p.63) 

 

Análise das matérias da revista Veja 

 
A seletividade da dor não é algo exclusivo da dualidade estre a 

sociedade oriental e a sociedade ocidental. Ela pode ser encontrada em 

diferentes contextos sociais, que vão de questões ligadas à raça até gêneros. 

No entanto, a discrepância entre a comoção causada no Ocidente em relação 

aos dois atentados terroristas (Paris e Peshawar) é um exemplo claro da 

diferença de tratamento dado pela mídia ocidental em relação a atentados 

promovidos por radicais islâmicos.  

Esse distanciamento e estereótipo de tudo o que provem do Oriente 

Médio é tema de diversos estudos. Said (2003, p.32 e 33) analisa os diferentes 

fatores que contribuem para essa construção de imagens:  

 
Seria incorreto acreditar que o Oriente foi criado - ou, como digo, 

“orientalizado” – e acreditar que tais coisas acontecem 

simplesmente como uma necessidade da imaginação. A relação 

entre Ocidente e Oriente é uma relação de poder, de dominação, 

de graus variados de uma hegemonia complexa (...). O Oriente não 

foi orientalizado só porque se descobriu que era “oriental” em todos 

aqueles aspectos considerados lugares-comuns por um europeu 

comum do século XIX, mas também porque poderia ser – isto é, 

submeteu-se a ser – transformado em oriental.  

 

É possível observar o reflexo dessa “orientalização” em matérias de 

jornais e revistas sobre conflitos, atentados terroristas e guerras internas 

que ocorrem dentro de países muçulmanos, como é o caso do Paquistão. O 

massacre ocorrido na escola militar de Peshawar foi reportado na revista 

Veja (edição 2405, ano 47, nº52) em dezembro de 2014 em uma matéria que 

ganhou exatas quatro páginas que recebe o título “O sangue dos inocentes”, 

da repórter Nathalia Watkins.  

Para ilustrar a reportagem, cinco imagens foram usadas. Desse total, 

quatro são figuras que retratam violência: a primeira mostra um caixão com 

uma criança e várias mulheres aos prantos em sua volta (aqui, é possível ver 

o rosto do jovem sem vida). A segunda é uma fotografia divulgada pelo 

próprio Talibã do grupo de homens que teria cometido o ataque a Peshawar 

(todos com armas nas mãos). Já a terceira é uma foto do auditório da escola 

repleto de sangue e com um homem empunhando uma arma. Um box que 

cobre duas páginas da reportagem explica “Como aconteceu o massacre”. 

Em uma espécie de tirinha, seis desenhos mostram o passo a passo do 
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ataque, cada um com uma legenda logo abaixo. A única imagem usada que 

não retrata violência é um mapa que localiza o Paquistão no globo terrestre 

(Sul da Ásia), destaca as regiões dominadas pelo Talibã e aponta a cidade de 

Peshawar.  

 
Figura 6 – Matéria “O sangue dos inocentes” 1 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 
 

Figura 7 – Matéria “O sangue dos inocentes” 2 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

Sobre guerra e imagens, Sontag (2003, p.54), afirma que as fotografias 

dos mortos que são escolhidas em noticiários obedecem a uma regra de 

distanciamento social:  

 
Vítimas, parentes angustiados, consumidores de notícias — todos 

possuem sua própria proximidade ou distância da guerra. As 
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representações mais francas da guerra, e de corpos feridos por 

calamidades, são de pessoas que aparentam ser mais estrangeiras 

e, por conseguinte, pessoas que têm menos possibilidade de ser 

conhecidas. Quando se trata de pessoas mais próximas da sua 

terra, cabe ao fotógrafo mostrar-se mais discreto.  

 

O conteúdo textual da matéria sobre o atentado à escola militar de 

Peshawar se resume em quatro parágrafos. Logo no primeiro, o tom de 

crítica e indignação da violência extrema para com crianças é observado. 

Para a repórter, nada justifica a crueldade de apontar uma arma para a 

cabeça de uma criança e realizar o disparo.  

No segundo parágrafo, uma breve explicação sobre o que foi o ataque 

deixa preguntas sem repostas, como: quantos terroristas realizaram o 

atentado? Qual o nome deste grupo? Watkins ainda afirma que o ocorrido foi 

planejado a fim de imitar o ataque checheno na cidade de Beslan, na Rússia, 

em 2004. Na ocasião, o grupo de radicais sequestrou e fizeram como reféns 

1200 pessoas, das quais 70% eram crianças. Durante três dias, as vítimas 

foram mantidas sem água e sem comida. No fim, 385 pessoas foram mortas.  

Dando continuidade, a matéria levanta uma questão sobre as medidas 

que devem ser tomadas para impedir que novos massacres aconteçam. 

Ainda no mesmo parágrafo, um tom de culpa ao próprio Paquistão é 

atribuído. Para isso, a reportagem se baseia na única fonte usada no texto: a 

palavra do cientista político norte-americano Marvin Weinbaum. Um ex-

funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e responsável 

pelas análises políticas do Paquistão e do Afeganistão até 2003. Weinbaum 

afirma que “Para mudar a realidade no Paquistão, é preciso que os políticos 

abram mão da relação dúbia com essa gente [em referência ao Talibã]. Será 

que eles estão dispostos a fazer isso? Provavelmente seja pedir muito” (p.67).  

Para justificar a culpa do próprio Paquistão, a reportagem recorreu a 

um especialista norte americano em análises políticas. Said descreve como 

os estudos do Orientalismo se iniciaram e ainda são feitos nos Estados 

Unidos. De acordo com ele, tais pesquisas se intensificaram depois da 

Segunda Guerra Mundial e tinham como principais motivos questões 

administrativas e políticas. Said ainda reforça que a nova atenção da ciência 

social americana para com o Oriente evitava a literatura, o que tinha como 

efeito a desumanização do Oriente árabe. A análise de Said, por tanto, vai de 

encontro com a reportagem da Veja. 
 

O efeito real dessa omissão marcante na consciência americana 

moderna do Oriente árabe ou islâmico é manter a região e seu povo 

conceitualmente emasculados, reduzidos a “atitudes”, “tendências”, 

estatísticas: em suma, desumanizados. Quando um poeta ou 
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romancista árabe – e há muitos – escreve sobre as suas 

experiências, seus valores, sua humanidade (por mais estranha que 

possa ser), ele efetivamente rompe os vários padrões (imagens, 

clichês, abstrações) pelos quais o Oriente é representado. (SAID, 

2003, p.388) 

 

O texto termina com uma referência à entrega do Nobel da Paz a 

Malala Yousafazi (garota paquistanesa que lutava pelo direito de estudar e 

que foi baleada pelo Talibã em 2012) e a tentativa do Talibã de silenciar 

qualquer ato que se mostre contrário à ideologia do grupo radical. 

Já o atentado à sede do semanário francês Charlie Hebdo teve, 

também na revista Veja, uma capa e um especial de 24 páginas com seis 

matérias sobre o ocorrido e assuntos que giraram em torno do islamismo. É 

importante ressaltar aqui a maneira que os textos foram construídos, em sua 

maioria, com diversos adjetivos que fazem com que soe como um texto 

opinativo. Por que o uso de tantos adjetivos e em especial para as matérias 

que tratam sobre o Charlie Hebdo? Como essa adjetivação expressa uma 

identificação coorporativa – jornalistas falando sobre a morte de jornalistas? 

Por que a pouca adjetivação na matéria de Peshawar e, no entanto, o uso de 

diversas imagens que retratam violência? Por que a reportagem do 

Paquistão deixa que as imagens falem mais que as palavras? 

A matéria que abre o especial é composta não por uma, mas seis 

páginas de abertura, nas quais se alongam o título “A indignação do mundo 

contra as trevas” com imagens de manifestantes em Paris e Nova Iorque e 

frames das câmeras de segurança que flagraram a tentativa de assassinato 

de um policial nos arredores da sede do Charlie Hebdo.  

No total, ela recebe quinze páginas. O texto é construído com diversos 

adjetivos pelos jornalistas Duda Teixeira e Felipe Carneiro. Sobre as imagens 

usadas na matéria, se mesclam fotos das manifestações ao redor do mundo 

em apoio às vítimas do atentado, retratos dos cartunistas e jornalistas do 

Charlie Hebdo, além dos quatro responsáveis pelos atentados, charges sobre 

o ocorrido, capas do semanário, imagens da perseguição policial aos 

terroristas e da redação do Charlie depois do atentado, onde o chão se 

encontra cheio de sangue. Nenhuma imagem de corpos dos cartunistas foi 

adicionada à matéria. A violência do ocorrido não é estampada por meio de 

fotos, mas sim, narrada com detalhes pelos jornalistas da Veja.  
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Figura 9 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 1 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

Figura 10 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 2 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 
Figura 11 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 3 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 
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É importante observar aqui o contraste de imagens em relação à 

matéria sobre o atentado no Paquistão. Se na reportagem de Peshawar um 

caixão com o corpo de um garoto foi exposto, o especial sobre o Charlie 

Hebdo não trouxe fotografia alguma dos corpos dos jornalistas mortos, 

apenas retratos dos mesmos ainda com vida.  
 

Figura 12 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 4 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

Figura 13 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 5 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

Sontag (2003, p.56) é muito enfática em relação a esse uso de imagens 

de violência e morte. A cesura, segundo ela, ocorre quando se trata dos 

“nossos mortos”: 

 
Ou então as imagens podem ser terríveis demais e precisam ser 

suprimidas em nome da decência e do patriotismo — a exemplo 
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das imagens que mostram, sem o devido ocultamento parcial, os 

nossos mortos. Afinal, exibir os mortos é o que fazem os inimigos. 

 

Já a matéria em si narra como foi o atentando, descrevendo cada 

passo dos terroristas. Também é feito um histórico dos irmãos Saïd e Chérif 

Kouachi, no qual é lembrado que eles são franceses descendentes argelinos. 

É possível observar que, mesmo os irmãos tendo nascido em solo francês, o 

fato de terem um “francês perfeito” é ressaltado na matéria. “Eles se 

aproximaram da porta do edifício e forçaram a cartunista Corinne Rey, que 

fora pegar a filha no jardim de infância, a digitar o código no interfone para 

abrir a porta. Em francês perfeito, eles se apresentaram como sendo da Al 

Qaeda” (p. 58).  

O enfoque na religião dos atiradores e não na nacionalidade é algo 

debatido por Said. Segundo o pesquisador, dentro do conceito do 

Orientalismo há diferentes unidades do discurso orientalista que formam 

um conjunto de figuras representativas, ou tropos. Essas figuras, de acordo 

com ele, estão para o Oriente real (em especial o islã) assim como os figurinos 

estilizados estão para os personagens de uma peça teatral.  

 
O que se está tentando fazer, como Dante tentou realizar no 

Inferno, é ao mesmo tempo caracterizar o Oriente como estranho e 

incorporá-lo esquematicamente num palco teatral cujo público, 

gerente e atores estão voltados para a Europa, e apenas para a 

Europa. Por isso a vacilação entre o familiar e o estanho; Maomé é 

sempre o impostor (familiar, porque ele pretende ser como o Jesus 

que conhecemos) e sempre o oriental (estranho, porque, embora 

seja em alguns aspectos “semelhante” a Jesus, afinal ele não é como 

Jesus). (SAID, 2003, p.113) 
 

Para sustentar a matéria, foram consultadas diferentes fontes, entre 

elas Dalil Boubaker, reitor da Grande Mesquita de Paris, o qual repreende o 

atentado. Além do reitor, duas estudiosas foram ouvidas: Lídice Ribeiro, 

coordenadora do Centro de Teologia da Universidade Mackenzie, em São 

Paulo, e Kecia Ali, historiadora da Universidade de Boston. Ambas 

comentaram sobre a não proibição das representações de Maomé segundo 

o Corão. 

De tom opinativo, a reportagem responsabiliza os “muçulmanos 

moderados” pela falta de combate às “maçãs podres em meio as suas 

comunidades” (em referência aos radicais islâmicos). Percebe-se aqui, a 

culpabilização dos muçulmanos e o distanciamento da sociedade islâmica, 

como se eles fossem um grupo a parte que não cabe entre os 

franceses/europeus. Essa ideia de diferenciação entre “ocidental” e “oriental” 

é descrita por Said (2007, p.34).  
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É a hegemonia, ou antes, o resultado da hegemonia cultural em 

ação, que dá ao Orientalismo a durabilidade e a força de que tenho 

falado até o momento. O Orientalismo nunca está muito longe do 

que Denys Hay chama “a ideia de Europa”, uma noção coletiva que 

identifica a “nós” europeus contra todos “aqueles” não europeus, e 

pode-se argumentar que o principal componente da cultura 

europeia é precisamente o que tornou hegemônica essa cultura: a 

ideia de uma identidade europeia superior a todos os povos e 

culturas não europeus.  

 

Além do dia sete de janeiro, é narrado também os dias que se 

seguiram após o ataque. Os jornalistas escrevem sobre a quinta-feira 

seguinte, dia 8, quando a perseguição à dupla de terroristas mobilizou Paris. 

Aqui, eles comentam brevemente sobre as mesquitas por toda a França que 

foram apedrejadas, pichadas e alvejadas a bala em respostas ao ataque. Se 

em toda a matéria a repressão à violência é pontuada, sobre essas 

retaliações nenhum comentário foi tecido.   

 
Figura 14 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 6 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Figura 15 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 7 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

Figura 16 – Matéria “A indignação do mundo contra as trevas” 8 

 
Fonte: Acervo digital da revista Veja 

 

O texto termina afirmando que a resistência dos jornalistas franceses 

irá continuar. Apesar dos ataques ao semanário, a imprensa da França não 

pretende recuar, como afirma Patrick Pelloux, colunista do Charlie Hebdo: “A 

estupidez não vai vencer” (p.66). Eles também pontuam que caricaturas do 

profeta Maomé continuarão sendo impressas.  
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Considerações finais  
 

A proposta central deste trabalho foi analisar a maneira como a revista 

Veja retratou dois atentados terroristas: o ataque ao semanário Charlie 

Hebdo, na França, e o atentado a escola militar de Peshawar, no Paquistão.  

Com isso, se observou uma ampla visibilidade do ocorrido em Paris, 

na França, e um apagamento das jovens vítimas paquistanesas. Isso 

comprava as teses defendidas por Edward Said em relação ao Orientalismo, 

entre elas a crença na superioridade da cultura ocidental em relação a 

oriental, a dualidade maniqueísta entre oriente e ocidente, uma redução de 

tudo o que provém do oriente e os estereótipos em relação aos povos 

muçulmanos, como sendo violentos e intolerantes. Outra conclusão evidente 

é que a dor do outro, do outro mais distante (não apenas geograficamente, 

mas culturalmente), é também mais palatável e por isso desumanizada e 

mais fácil de ser divulgada através de imagens explícitas.  

Ainda para a análise das matérias da revista Veja, utilizamos também 

conceitos sobre o que é o Orientalismo e a maneira que ele é usado como 

dispositivo ideológico, noções sobre fotografia de guerra e como o outro é 

retratado a partir de uma situação de violência extrema.  

Este trabalho nos levou a observar que além dos textos, as imagens 

usadas pela mídia reforçam e denotam estereótipos sobre o  

Oriente, em especial sobre povos muçulmanos. As fotografias de guerra em 

especial têm um poder que vai além do visível, elas carregam todos os 

preconceitos e rótulos estabelecidos pela cultura ocidental. Tais imagens 

também podem ou não serem censuradas, de acordo com quem está sendo 

retratado: quanto mais distante a civilização, maior a probabilidade de não 

haver restrições quanto à explicitação da violência mostrada. 

A pesquisa também abre probabilidades de aplicação do orientalismo 

e do uso de imagens de guerra referentes à dor dos outros para outras 

matérias sobre ataques terroristas. Pode-se, portanto, analisar outras 

reportagens e coberturas midiáticas sobre o terrorismo islâmico em países 

europeus e em países do Oriente. Desde os atentados ao Charlie Hebdo e à 

escola militar de Peshawar, quantos outros ataques ocorreram? Como eles 

foram reportados pela imprensa? Quantos ataques realizados em países de 

maioria islâmica foram retratados na mídia ocidental e de que maneira isso 

foi feito? Quantos estereótipos em relação a muçulmanos reforçados pelas 

matérias da Veja analisadas neste trabalho ainda podem ser encontradas em 

reportagens atuais? 

Como vimos neste trabalho, os dispositivos da comunicação podem 

servir para reiterar estereótipos. Veja, a maior revista de circulação no Brasil, 

ajuda a reforçar todos os pensamentos distorcidos e superficiais, além de 
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preconceitos em relação à religião islâmica e a muçulmanos. Este trabalho, 

portanto, incentiva a continuidade da pesquisa, investigando outros casos 

semelhantes e, também, outras situações nas quais pode-se observar a 

presença do discurso orientalista descrito por Said.  
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A arte em América Indígena: órgano trimestral del Instituto 

Indigenista Interamericano (1941-1960) 
 

Bruna Nunes de SOUZA 

 

Resumo: O trabalho analisa o discurso visual artístico – composto 

basicamente pela reprodução de pinturas e gravuras de artistas latino-

americanos – presente na revista América Indígena, publicação oficial do 

Instituto Indigenista Interamericano, sediado no México. O marco temporal 

da pesquisa concentra-se na primeira fase da revista, de 1941 a 1960, 

quando esta foi dirigida pelo antropólogo mexicano Manuel Gamio. Nosso 

objetivo geral é entender as relações do discurso visual artístico com o 

discurso mais amplo da revista – composto também por textos escritos, 

principalmente artigos antropológicos – e o indigenismo difundido pelo 

Instituto através de sua publicação oficial. A perspectiva teórico-

metodológica utilizada é a da História Visual. (MENESES, 2003) Como se trata 

de uma pesquisa em fase inicial, ainda não há muitas conclusões, mas um 

primeiro resultado já pode ser destacado: a visualidade, e mais 

especificamente a arte, é um elemento muito presente na publicação, 

constituindo parte substantiva do discurso indigenista difundido por América 

Indígena. 

Palavras-chaves: Arte, indigenismo, revista América Indígena. 

 

 

Introdução 

 

A história dos países do continente americano, em sua grande maioria, 

é perpassada pelo tema do indigenismo, tendo em vista sua fundação na 

conquista e subjugação – de diversas formas em diversos níveis – das 

populações nativas. Lembremos que a própria alcunha de “índios” 

originalmente foi aplicada de forma genérica aos nativos do continente, não 

obstante sua diversidade, pelo navegante europeu Cristóvão Colombo, em 

fins do século XV. 

Desde então, do ponto de vista dos grupos dirigentes das sociedades 

que se constituíram ao longo na América, os “índios” têm sido encarados 

como um “problema”, prático ou conceitual, como bem aponta o historiador 

Emilio Kourí em trabalho sobre o tema. Conforme observa esse autor, “a 

suposta alteridade histórica do indígena, postulada como a base de sua 

perene subjugação”, torna-se um elemento que exige “explicação, 



 

193 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

justificação, remédio ou solução”. As respostas dadas a essas questões 

variaram ao longo do tempo e tiveram expressões específicas em cada uma 

das sociedades onde se desenvolveram, mas é exatamente ao conjunto 

(heterogêneo) desses “conceitos, reflexões, análises, políticas e exortações a 

respeito do índio e de sua história” que se atribui a denominação de 

“indigenismo”. (KOURÍ, 2010, p. 419) 

Em 1940, na cidade de Pátzcuaro, no México, se reuniu pela primeira 

vez um congresso indigenista de caráter continental, o Primeiro Congresso 

Indigenista Interamericano. A partir desse evento foi criado o Instituto 

Indigenista Interamericano (I.I.I.), instituição cuja proposta era reunir a 

intelectualidade indigenista de todo o continente visando o intercâmbio de 

informações sobre a questão indígena nos diversos países e a coordenação 

de ações conjuntas no sentido da construção de políticas públicas voltadas 

para os povos indígenas nas Américas. 

No ano seguinte ao de sua fundação, o I.I.I. começou a editar a revista 

América Indígena (AI), publicação oficial do Instituto cuja missão seria 

“fomentar o intercâmbio de informações sobre a vida indígena atual e a 

política e programas que estão sendo desenvolvidos em seu favor.” (AI, 1941, 

vol. 1, nº 1, 1ª pág.) 

A revista AI teve uma grande longevidade, sendo editada até os anos 

2000. Em sua fase inicial, que será a analisada em nossa pesquisa, a 

publicação foi dirigida pelo antropólogo mexicano Manuel Gamio de 1942 

até sua morte, em 1960. Nesse período, o discurso da revista foi composto 

principalmente por artigos antropológicos e de intelectuais indigenistas em 

geral. Mas, além dos textos escritos, as imagens também foram um elemento 

muito marcante no discurso da revista.  

Diferentes tipos de imagens estão presentes nas edições de AI no 

período estudado, sendo todas publicadas em preto e branco. Essas imagens 

vão desde fotografias de indígenas – que já foram objeto de estudo de um 

PIC-UEM (SOCHODOLHAK, 2017) – até a reprodução de obras de arte, como 

gravuras e pinturas. Muitas das obras de arte reproduzidas na revista, 

principalmente no caso das gravuras, aparecem sem a autoria, mas, na 

maioria dos casos, os autores são identificados e, geralmente, se tratam de 

renomados artistas latino-americanos. (CRUZ GONZÁLEZ; ESPINOSA 

VELASCO, 2002)  Entre esses artistas destacam-se os pintores Francisco 

Goitia, mexicano, e Cecilio Guzmán de Rojas, boliviano (ver Figura 1). 
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Figura 1 – Legenda da revista: India callahuaya, 

Bolivia. Repoducción de um cuadro de Cecilio Guzmán de Rojas.  

 

Além da reprodução de obras de artistas do continente dentro da 

revista, o elemento da visualidade artística já se destaca na publicação desde 

de sua capa e desde a primeira edição da revista, quando foi reproduzida 

uma gravura do artista mexicano Alfredo Zaalce. (Figura 2). A partir da 

segunda edição da revista, todas as capas passaram a conter o emblema 

oficial do I.I.I., desenhado pelo reconhecido artista plástico guatemalteco, 

Carlos Mérida (ver Figura 3).  
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Figura 2: Capa da 1ª edição de AI, outubro de 1941. 
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Figura 3: Capa de AI com o emblema oficial do I.I.I. que aparece em todas  
as capas a partir da 2ª edição da revista. 
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O emblema oficial do I.I.I. foi visualmente criado por Carlos Mérida, 

mas construído a partir da proposta do também guatemalteco Carlos Girón 

Cerna, que foi o primeiro secretário do Instituto e da revista. Como mostra 

Dias (2018), havia todo um significado, inspirado nas mitologias 

mesoamericanas, que envolvia o emblema da instituição e suas três cabeças. 

A primeira cabeça, ao fundo da imagem, na parte superior, adornada com 

atributos indígenas, representava o período pré-hispânico da América; a 

segunda cabeça, colocada no lado direito do emblema, que não possui 

adornos e aparece encurvada, representava a situação dos indígenas após a 

conquista europeia. Já a terceira cabeça, a que aparece na parte da frente do 

emblema, simbolizava o próprio indigenismo naquele momento histórico em 

que surgia o I.I.I. Sobre esse último momento, representado pela terceira 

cabeça, foi descrito poeticamente por Girón Cerna, na segunda edição de AI, 

da seguinte forma: 
 

Os homens brancos tiveram filhos mestiços que choram pelos 

índios [...], [homens] de verdadeira religião indigenista, de 

verdadeiro apostolado. [...] Cada homem da América: a devolver ao 

índio sua terra, a tirar-lhe a cruz, a limpar os obstáculos em seu 

caminho, a dar-lhe o pão e a cultura de cada dia, a devolver-lhe sua 

alegria de mico, seu coração de cobra, sua cabeça de quetzal, seu 

corpo de milho, sua palavra de luz. (AI, v. 2, janeiro de 1942, p. 3) 

 

Justificativas 

 

A principal justificativa para a pesquisa é o ineditismo. O I.I.I. tem sido 

objeto de estudos há mais tempo, principalmente pela rede Interindi de 

pesquisadores, sediada na cidade espanhola de Sevilha e dirigida pela 

historiadora Laura Giraudo (2011). Entretanto, essa rede tem como foco o 

próprio Instituto e não sua publicação oficial.  

Recentemente, a revista AI tem sido estudada pela professora Natally 

Vieira Dias (UEM-CRV) juntamente com um grupo de alunos de Graduação e 

Pós-Graduação em História da UEM, orientados pela professora. (DIAS, 2018; 

RIBEIRO, 2017; SANTOS, 2017; SOCHODOLHACK, 2017) 

Apesar desses estudos já terem tocado no elemento da visualidade da 

revista, através da análise das fotografias, não há ainda uma pesquisa 

histórica sobre as obras de arte reproduzidas em AI. Nossa proposta é 

preencher essa lacuna historiográfica, analisando as gravuras e pinturas que 

foram veiculadas pela publicação oficial do I.I.I. 
 

Objetivos  
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Os principais objetivos de nossa pesquisa são:  

1. Identificar as obras de arte reproduzidas na revista AI; 

2. Verificar quais são os artistas cujas obras mais foram reproduzidas 

na publicação; 

3. Analisar os temas das imagens artísticas (pinturas e gravuras) e 

como se relacionam com a temática indigenista, que é o foco da revista AI. 
 

Metodologia 

 

A perspectiva metodológica da pesquisa será a da História Visual. 

Como explica Ulpiano Bezerra de Meneses (2003), nessa linha de estudos 

históricos as fontes iconográficas “não devem constituir objetos de 

investigação em si [mesmas unicamente]”, como faz, por exemplo, a 

perspectiva da história da arte. A lógica a história visual é que as imagens 

sejam tomadas como “vetores”, instrumentos, para a compreensão de 

aspectos históricos mais amplos. Trata-se, portanto, como explica o autor, de 

uma proposta metodológica que parte da “formulação de problemas 

históricos, para serem encaminhados e resolvidos por intermédio das fontes 

visuais, associadas a quaisquer outras fontes pertinentes.” (MENESES, 2003, 

p. 28) 

No caso de nossa pesquisa, a questão história a ser analisada pode ser 

colocada nos seguintes termos: observamos que a visualidade e, mais 

especificamente, a arte é um elemento muito presente na revista AI. Nesse 

sentido, qual seria o papel cumprido pelo discurso visual artístico dentro do 

discurso mais amplo da publicação indigenista? 

Tratando-se de uma pesquisa cujas fontes principais são obras de arte, 

não podemos deixar de partir de uma compreensão visual/temática das 

imagens. Para isso, também tomaremos, como ponto de partida, as 

metodologias de análise iconográfica e iconológica, de acordo com as 

propostas de E. Panofsky (1979) e E. Gombrich (2012). 
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Considerações sobre a imagem do Nazismo em páginas de 

direita do Facebook: o uso do “rótulo odioso” 

 

 
Matheus Henrique Marques SUSSAI (PPGHS – UEL)1 

 

 

Resumo: Nos últimos anos, as redes sociais online vêm sendo cada vez mais 

utilizadas para fins políticos. Esta comunicação visa discutir sobre a imagem 

do Nazismo apresentada por páginas do Facebook defensoras da direita 

política. A partir da análise de publicações das páginas “Corrupção Brasileira 

Memes” (1.275.142 curtidas), “Jovens de Direita” (370.178 curtidas) e “Direita 

Realista” (80.218 curtidas), pretendemos refletir sobre o “rótulo odioso”, 

discutido por Arthur Schopenhauer (1997), que é atribuído à esquerda por 

essas páginas de direita quando realizam publicações com a temática do 

Nazismo. Através dos escritos de Norberto Bobbio (1998; 2011) e Pierre 

Rosanvallon (2010), compreendemos o estudo do político como o estudo de 

tudo aquilo que constitui a polis, a sociedade como um todo, levando em 

conta as discussões políticas entorno do Nazismo nas redes sociais online. 

No momento, podemos considerar que as páginas de direita do Facebook 

tentam relacionar o Nazismo à esquerda política (a partir do rótulo odioso) 

para salvaguardar a própria imagem e “embasar” suas opiniões como 

corretas. 

 

Palavras-chaves: Nazismo, Direita política, Redes sociais, Usos do passado. 
 

Nos últimos anos, o Brasil foi palco de um cenário político conturbado, 

com acontecimentos dos mais significantes nacionalmente, como o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (ambos pertencentes ao Partido dos Trabalhadores - PT), 

e a eleição, no ano de 2018, de um presidente pertencente à extrema-direita 

e que ganhou popularidade baseado nas suas afirmações polêmicas, 

radicais, e dentro de uma realidade midiática rodeada por fake news2, Jair 

                                         
1 Mestrando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bolsista da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Orientadora: Profa. 

Dra. Márcia Elisa Teté Ramos (Departamento de História da Universidade Estadual de 

Maringá e Programa de Pós-Graduação em História da UEL). 

2 Fake News transformou-se em uma estratégia política. Argumenta Matthew D’Ancona que 

nos tempos atuais, “a honestidade [das informações] e a exatidão não são mais 
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Messias Bolsonaro (Partido Social Liberal – PSL). Todos esses acontecimentos 

repercutiram de diversas formas nas redes sociais online no Brasil, 

colocando o Facebook, Twitter, Instagram e YouTube como os principais 

lugares de discussão e difusão de ideias políticas, e consequentemente, 

históricas.  

Diversas páginas dessas redes sociais surgiram neste contexto, com o 

intuito de divulgar e defender suas ideias políticas, ao mesmo tempo, criticar 

os opositores. “Esquerda” e “direita” fizeram embates muitas vezes 

simplórios ao longo desses anos, mas que puderam ser definidos com essa 

díade, pois os grupos realmente ficaram bem delimitados em dois polos, 

sendo exceções os usuários dessas redes sociais que conseguiram formar 

suas opiniões realizando um balanço racional das ideias que apareciam de 

cada “lado”. A regra foi a formação de grupos totalmente antagônicos, que 

buscaram informar seus seguidores sobre os acontecimentos políticos do 

país e a defender seu catálogo de ideias. 

Pierre Rosanvallon (2010) nos ensina que o estudo do político não é só 

o estudo dos grandes acontecimentos dos cenários políticos internacionais, 

mas é também, para “além do campo imediato da competição partidária pelo 

exercício do poder”, estudar “tudo aquilo que constitui a polis”, levando em 

conta o cotidiano das pessoas, os meios pela qual estas se comunicam e 

recebem informações políticas, entre outros (p. 73). A História do político tem 

que se atentar para todos os mecanismos que, de uma forma ou de outra, 

estão nessa realização do político. Para isso, precisa levar em conta as 

“batalhas subalternas, de rivalidades de pessoas, de confusões intelectuais, 

de cálculos de curto prazo [...]”, as atividades do considerado “senso comum”, 

que são essenciais para essa realização do mundo político (ROSANVALLON, 

2010, p. 78). O autor também aponta para o objeto complexo que é uma 

cultura política, e que para entendê-la, é necessário investigar os grandes 

textos teóricos, a recepção das obras literárias, “a análise da imprensa e dos 

movimentos de opinião”, entre outros veículos (2010, p. 86).  

O Facebook mostrou-se um campo de disputa entre a esquerda e a 

direita brasileira. Noções essas autoconstruídas por seus defensores, não 

necessariamente discutidas por intelectuais da ciência política. Ainda assim, 

reconhecemos alguns grupos que se denominam de representantes da 

esquerda mostrarem realmente serem defensores de ideias já pautadas por 

                                         
consideradas como a maior prioridade nas trocas políticas” (D’ANCONA, 2018, p. 20). Para 

este autor, importa mais o impacto, os efeitos, do que a veracidade. Ainda: certamente a 

“novidade” não é a falsidade dos políticos, a manipulação, as mentiras, mas a resposta do 

grande público. Este, acredita sem questionamentos naquilo que já está propenso a 

acreditar (D’ANCONA, 2018, p. 34). 
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grupos de esquerda na História, o que também vale para com os da direita. 

Para Norberto Bobbio (2011), “direita” e “esquerda” não são apenas 

ideologias3, representando também ações a serem seguidas: “programas 

contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence 

habitualmente à ação política, contrastes não só de ideias, mas também de 

interesses e valorações a respeito da direção a ser seguida pela sociedade 

[...]” (p. 51).  

Logo, as palavras “direita” e “esquerda”, na sua concepção política, 

representam não só o seu lado no espectro político, mas acabam carregando 

consigo interpretações a respeito do mundo. Tendem ser interpretações e 

opiniões extremamente contrárias, que quase nunca conseguem convergir. 

A forma de pensar em “direita” e “esquerda” na política “representa um típico 

modo de pensar por díades”, que não é comum só nas Ciências Humanas, 

no aspecto político, mas em diversos tipos de explicações (psicológicas e 

biológicas também). Norberto Bobbio (2011) apresenta alguns exemplos nos 

quais existem explicações em forma de díades, sendo alguns deles a questão 

entre “público” e “privado” no direito e “clássico” e “romântico” em estética. 

Para o autor, “na esfera política, direita-esquerda não é a única, mas pode 

ser encontrada onde quer que se queira” (BOBBIO, 2011, p. 50).  

Em sua obra, Bobbio está claramente colocando esta díade antitética 

em discussão, realizando uma crítica sobre tal forma de se ler o mundo do 

político. Para o autor, “os dois termos de uma díade governam-se um ao 

outro: onde não há direita não há mais esquerda, e vice-versa” (BOBBIO, 

2011, p. 61), e por isso a crítica a essa díade é necessária, para que se consiga 

ir além de “esquerda” e “direita” na hora de se pensar as soluções para os 

problemas políticos. Ao analisarmos as páginas do Facebook, percebemos 

                                         
3 “Ideologia” é um conceito empregado amplamente nas ciências humanas de diferentes 

formas conforme a perspectiva dos autores e vem sendo ressignificada e popularizada na 

atualidade. Terry Eagleton, em seu livro Ideologia 1991, elencou 16 sentidos. José 

D’Assunção Barros sintetiza estes sentidos: 1) processo de significados, signos e valores; 2) 

Um corpo de ideias de determinado grupo social; 3) ideias que ajudam a legitimar um poder 

político dominante; 4) ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante; 5) 

comunicação sistematicamente distorcida; 6) aquilo que confere determinada posição ao 

sujeito; 7) noções motivadas por algum interesse; 8) pensamento de identidade; 9) ilusão 

socialmente necessária; 10) conjuntura de discurso e poder; 11) forma como sujeitos 

conscientes percebem seu mundo; 12) conjunto de crenças orientadas para a ação; 13) a 

contradição entre realidade linguística e a realidade fenomenal; 14) oclusão semiótica; 15) o 

meio pelo qual os sujeitos vivenciam suas relações com a estrutura social; 16) o processo 

pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural (BARROS, 2016, p. 57). Neste 

trabalho, usamos a concepção de Bobbio. Nas redes sociais, segundo o que já averiguamos, 

“ideologia” é mais usado de forma pejorativa, geralmente da direita desqualificando as ideias 

da esquerda.  
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que não é o que ocorre atualmente na web em suas representações de como 

resolver as situações na política, pois, a díade esquerda-direita parece ser tão 

sólida que as próprias páginas já se definem como representantes de uma 

dessas partes da díade. Como exemplo, podemos mostrar os nomes das 

páginas “Jovens de Direita” e “Jovens de Esquerda”. Duas páginas que vivem 

em disputa sobre os problemas políticos brasileiros, cada uma em sua forma 

de interpretar e opinar sobre o mundo, e consequentemente, sobre a 

História. 

É necessário enfatizar que “direita” e “esquerda” não são considerados 

conceitos absolutos, pois “não são palavras que designam conteúdos fixados 

de uma vez para sempre. Podem designar diversos conteúdos conforme os 

tempos e as situações” (BOBBIO, 2011, p. 107-108). Os conteúdos opinados 

por cada parte da díade dependem do seu contexto histórico e social, 

mudando quando tais fatores (temporais e relacionados a lugar) são 

alterados. “A oposição permanece, mesmo que os conteúdos dos dois 

opostos possam mudar” (BOBBIO, 2011, p. 108).  

O tema do Nazismo, até hoje, é eficaz na sua capacidade de causar 

discussões, revisões, estudos e debates. Acaba sendo um dos temas 

históricos que não ficam apenas direcionados aos historiadores, cientistas 

políticos e sociólogos, pois causa grande interesse na população. Não é sem 

motivo o sucesso de livros e outras obras que não param de ser produzidas 

a respeito do Nazismo e da figura de Adolf Hitler, trazendo novas 

interpretações, com uma abordagem de “segredos nunca antes revelados”. 

Aqui temos já uma problemática interessante para a História, pois, muitas 

das narrativas que surgem no século XXI sobre o Nazismo acabam trazendo 

consigo essa característica de “teoria da conspiração”. 

Nos últimos anos a História Pública descobriu que essa forma de se 

escrever sobre temas históricos, tentando trazer uma nova verdade 

reveladora e chocante, faz sucesso nas livrarias, no cinema, no streaming. 

Séries televisivas, filmes e livros com esse tipo de método ao abordar 

temáticas históricas, surgiram com certo furor nos últimos anos. É dentro 

dessa perspectiva que essas páginas que estamos tratando aqui também se 

encontram. Ao difundirem ideias de Nazismo, mesmo que implícitas em suas 

publicações, estes veículos acabam reproduzindo versões não especializadas 

da História do Nazismo, que se preocupam mais em obter sucesso no 

mercado do que com o rigor metodológico da História. Recorrendo à Jörn 

Rüsen (2010), podemos dizer que este tipo de “revisionismo” da História, 

considera muito mais à forma de apresentação da narrativa histórica, deste 

modo, conseguindo retrabalhar as atribuições de sentido na vida 
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prática/pública, contudo, desprezando a fundamentação teórica (Ideias) e a 

metodologia específica da ciência histórica (Métodos). 

Para Hannah Arendt (1989), o Nazismo é considerado um regime 

totalitário por possuir uma estrutura política a partir do terror, fazendo o que 

for preciso para se manter no poder. Também não é considerado qualquer 

despotismo, pois o totalitarismo tem a aceitação da maior parte da 

sociedade. A autora apresenta duas “leis” utilizadas por dois regimes 

totalitários, sendo essas leis aquilo que dá a base para as ações do governo 

e “promete a justiça na terra porque afirma tornar a humanidade a 

encarnação da lei” (ARENDT, 1989, p. 515). Convergindo com as ideias de 

Norberto Bobbio (1998), o Nazismo mostra-se como uma solução de todos 

os problemas, “a panacéia que curaria os males econômicos e políticos [...]” 

(BOBBIO, 1998, p. 810). Hannah Arendt diz que o Nazismo se utilizou de uma 

“Lei Natural”, enquanto o Satlinismo soviético, por sua vez, de uma “Lei 

Histórica” para dar base aos respectivos totalitarismos. Para os nazistas, em 

suma, a base estava na ideia de a raça ariana ser superior às outras, o que 

legitimava as ações imperialistas do Nazismo.  

O Nazismo mostrou seu protagonismo como uma reação direta à 

Primeira Guerra Mundial somada a questões mais antigas: a problemática da 

unificação política e da modernização social do século XIX (BOBBIO, 1998). 

Por mais que utilize o nome de “Nacional-socialismo”, o Nazismo surge com 

uma proposta diferente do socialismo internacionalista marxista, e de certa 

forma, até contrário ao mesmo (BOBBIO, 1998, p. 806). O Nacional-

socialismo é um movimento político alemão, “fundado e guiado por Adolf 

Hitler após a Primeira Guerra Mundial, polemicamente conhecido pelo 

diminutivo de Nazismo.” (BOBBIO, 1998, p. 807). O movimento teve a sua 

ascensão entre 1919 e 1933, e conseguiu atingir todas as camadas da 

população alemã, passando a ideia de uma “revolução legal” necessária em 

tal sociedade.  

Para Norberto Bobbio, o Nazismo estruturava-se em um “darwinismo 

social nacionalista, racista e muito simplificado” (1998, p. 810), buscando a 

legitimidade da raça perfeita, que em sua concepção, seria a alemã, 

herdeiros de uma cultura ariana. A ideia de restauração de uma Alemanha 

tradicional e forte acompanha outro ponto característico dos totalitarismos: 

a elaboração da ideia de um inimigo em comum e radical, perigoso ao 

extremo. Como conhecemos, o resultado disso é um dos maiores 

holocaustos da História mundial ocorrido contra os judeus. Não 

pretendemos aqui apresentar uma discussão historiográfica completa sobre 

os acontecimentos que marcaram o século XX, nem tampouco dar conta de 

uma concepção fechada de Nazismo. A historiografia sobre a Segunda 
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Guerra Mundial e sobre o Nazismo é imensa, e não nos propomos a tratá-la 

aqui, querendo apenas pontuar algumas questões ideológicas relevantes ao 

Nazismo discutidas pelos autores.  

No período de atuação do Nazismo (1933-1945), Hitler consolidou um 

controle totalitário de poder nomeando-se “chefe de Estado, chanceler, líder 

do partido e da nação, ditador único da Alemanha.” (BOBBIO, 1998, p. 811). 

O expansionismo territorial também foi parte de sua política de ação, 

justificando necessitar do “espaço vital” para o povo Alemão. Assim, Hitler e 

o Nazismo conseguem marcar a História do século XX para sempre, 

protagonizando um dos movimentos mais racistas e assassinos de toda a 

História, e participando de uma das guerras mais chocantes que já 

ocorreram. 

Norberto Bobbio ainda apresenta outro argumento que converge com 

o que percebemos neste estudo: termos como “Nazismo” e “Fascismo” são 

utilizados com frequência de forma inapropriada, apenas como 

“instrumentos de polêmica ativa contra o adversário político, sem levar em 

consideração seu significado original e sua correta aplicação à realidade” 

(BOBBIO, 1998, p. 807). A obra de Bobbio pode não ser a mais recente, mas 

expõe uma ação que se repete atualmente. Usar os termos, ou a própria 

ideia de Nazismo para prejudicar a imagem do adversário político, é uma das 

técnicas mais utilizadas por páginas das redes sociais atualmente. 

Antes de entrarmos especificamente nas publicações, vale falar da 

obra de Arthur Schopenhauer (1997): Como vencer um debate sem precisar ter 

razão: em 38 estratagemas: (dialética erística). Arthur Schopenhauer define a 

Dialética erística de modo objetivo: “é a arte de discutir, mais precisamente 

a arte de discutir de modo a vencer, e isto per faz et per nefas (por meios lícitos 

ou ilícitos)” (1997, p. 95). O autor argumenta que muitas vezes em uma 

discussão entre duas pessoas com dois pontos antagônicos, quem sai 

“vencedor” deve tal feito “não tanto à veracidade dos juízos expostos em suas 

proposições”, mas à forma, a destreza e a astúcia com que os defendeu 

(1997, p. 100). Por isso, Schopenhauer decidiu escrever este compêndio 

sobre 38 estratagemas dos quais as pessoas devem se atentar em uma 

discussão, pois são estratagemas utilizados para “ganhar” a discussão. O 

filósofo alemão também deixa claro que a utilização de alguns desses 

estratagemas não necessariamente qualifica o usuário como charlatão, pois 

muitos dos estratagemas também podem ser utilizados em favor da busca 

da verdade. 

Como a nossa pesquisa visou uma única palavra-chave de pesquisa, o 

“Nazismo”, o estratagema apontado por Schopenhauer que mais foi utilizado 

por essas páginas para o tema do Nazismo foi o de número 32: o “rótulo 
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odioso”. Tal estratagema esteve em todas as publicações (de forma direta e 

indireta). 

Para ficar mais claro, nas palavras de Arthur Schopenhauer (1997): 
 

[Rótulo odioso] Um modo rápido de eliminar ou, ao menos, de 

tornar suspeita uma afirmação do adversário é reduzi-la a uma 

categoria geralmente detestada, ainda que a relação seja pouco 

rigorosa e tão só de vaga semelhança. Por exemplo: “Isso é 

maniqueísmo”, “É arianismo”, “É pelagianismo”, “É idealismo”, “É 

panteísmo” [...]. Com isto, fazemos duas suposições: 1) que aquela 

afirmação é efetivamente idêntica a essa categoria ou, ao menos, 

está compreendida nela e estamos dizendo: “Ah, isto nós já 

sabemos!”; e 2) que esta categoria já está de todo refutada e não 

pode conter nenhuma palavra verdadeira. (p. 174). Grifos nossos.  

 

Em suma, o “rótulo odioso” é a comparação de um acontecimento, de 

uma ideia, a “uma categoria geralmente detestada”. Nas publicações a seguir, 

veremos como as páginas do Facebook se utilizaram deste estratagema para 

comparar a esquerda ao Nazismo, objetivando deslegitimar a confiabilidade 

dos argumentos antagônicos a essas páginas (algumas autodenominadas 

defensoras da direita política).  

A primeira publicação que vamos analisar neste trabalho é da página 

do Facebook Corrupção Brasileira Memes4.Tal página foi criada no dia 19 de 

março de 2016, e dedica todas as suas publicações para debochar do cenário 

político brasileiro desde a sua criação. Compartilhando diversos memes5 

sobre a maioria dos políticos, a página Corrupção Brasileira Memes tornou-se 

muito conhecida nos círculos da rede social no Brasil, possuindo 1.275.142 

curtidas e 1.294.340 seguidores. Apesar de ser uma página que defende o 

deboche para todos os lados do espectro político, sendo possível perceber 

isso através de suas publicações, surgiram rumores na mídia6 de que a 

                                         
4 Disponível em: https://www.facebook.com/memesbocamole/. Acesso em 16 de abril de 

2019. 

5 Janderson Toth e Viktor Chagas Mendes comentam que “Dez entre dez artigos que se 

incumbem de definir conceitualmente o que é um meme fazem referência ao trabalho 

seminal de Richard Dawkins [...]. O autor é reconhecidamente o criador do termo, a partir 

de uma abreviação do grego mimeme [...]. Sua intenção era estabelecer um paralelo com o 

conceito de gene, apresentando o meme como uma unidade de transmissão cultural ou 

imitação (social). [...] Mas, quando adotamos o termo ‘meme’ para nomear conteúdos que 

circulam pela internet, como piadas imagéticas ou audiovisuais, o meme deixa de ser algo 

que se reproduz através de uma mídia e passa a ser encarado, ele próprio, como mídia.” 

(2016, p. 213-214). 

6 A VICE escreveu uma matéria sobre o caso. Referência: REIS, Julia; FANTINI, Marcos. Como 

o MBL monopolizou as fábricas meméticas de direita no Brasil. VICE, 21/12/2018. Disponível 
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página havia sido comprada pelo MBL – Movimento Brasil Livre7, um coletivo 

do Facebook autodenominado defensor de ideias da direita liberal, do Estado 

mínimo, do Livre mercado e do conservadorismo na cultura brasileira.  

A publicação que analisaremos foi postada no dia 12 de março de 

2019, correspondendo a uma imagem acompanhada da legenda: “Agora 

vocês deixam o Capitão puto [...] Créditos a Lucas Dutra”. Segue abaixo a 

imagem em questão: 

 

 
Figura 12: Imagem capturada pelo autor sobre a publicação do dia 12 de março de 2019. Fonte: 

Corrupção Brasileira Memes. 

 

                                         
em: https://www.vice.com/pt_br/article/xwj374/como-o-mbl-monopolizou-as-fabricas-

memeticas-de-direita-no-brasil. Acesso em 16 de abril de 2019. 

7 Disponível em: https://www.facebook.com/mblivre/. Acesso em 16 de abril de 2019. 
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A imagem buscou debochar de um vídeo8 publicado em 16 de agosto 

de 2017 numa página do Facebook chamada Coisa de Nerd, uma das redes 

sociais referentes ao canal do YouTube de mesmo nome. Neste vídeo, os 

administradores da página, Nilce Moretto e Leon Oliveira Martins, 

responderam ao youtuber brasileiro de extrema-direita, Nando Moura, 

demonstrando suas artimanhas para manipular o discurso e alterar o 

sentido que Leon e Nilce denotaram em suas publicações sobre o Nazismo 

ser de direita. Além de continuar defendendo esta tese histórica, Leon e Nilce 

ainda expuseram a falta de embasamento de Nando Moura sobre o assunto, 

e a atitude consciente que o youtuber teve em usar dos fatores que lhe foram 

convenientes para afirmar o contrário: que o Nazismo foi um movimento de 

extrema-esquerda, comparando com Stálin, Fidel Castro, entre outros 

personagens da esquerda conhecidos mundialmente. Esse vídeo em forma 

de resposta a Nando Moura repercutiu nas páginas das redes sociais 

brasileiras, pois também acentuava a falta de conhecimento e leitura 

histórica de Nando Moura, provando que este havia utilizado de má fé os 

argumentos do historiador Richard Evans para defender que o Nazismo era 

de esquerda, sendo que o historiador britânico defende justamente o 

contrário. 

Com a repercussão deste caso, as páginas políticas do Facebook 

publicaram defesas a Nando Moura (as de direita), enquanto as de esquerda 

debocharam da “surra intelectual”, como muitas publicaram, que o youtuber 

levou. É neste contexto que analisamos a publicação acima, na qual o 

personagem fictício “Capitão América”, que durante a Segunda Guerra 

Mundial lutou contra o Nazismo nas histórias em quadrinhos dos Estados 

Unidos da América, ficou congelado durante anos e retornou nos dias atuais. 

Ao assistir o vídeo de Nilce e Leon, o personagem entrou em uma geladeira 

para poder permanecer “congelado”. Claramente um deboche ao vídeo de 

Leon e Nilce, que afirmaram e provaram cientificamente (no vídeo os 

youtubers apresentam argumentos científicos para a resposta a Nando 

Moura) que o Nazismo foi um movimento de extrema-direita. 

A segunda publicação a ser analisada foi veiculada pela página Jovens 

de Direita9, que consta com 370.178 curtidas e 369.159 seguidores. Jovens de 

Direita é uma página do Facebook criada no dia 14 de novembro de 2013, pró-

Bolsonaro e com defesas à volta da Monarquia brasileira. Na ala de 

informações sobre a página do Facebook, encontram-se os seguintes textos: 

                                         
8 Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=1398100476906203. Acesso em 16 

de abril de 2019. 

9 Disponível em: https://www.facebook.com/jovensdedireita/. Acesso em 16 de abril de 

2019. 
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Sou jovem, sou conservador, sou cristão, sou de Direita! 

 

O conservadorismo ou conservantismo é um termo usado para 

descrever posições político-filosóficas, alinhadas com o 

tradicionalismo e a transformação gradual, que em geral se 

contrapõem a mudanças abruptas (cuja expressão máxima é o 

conceito de revolução) de determinado marco econômico e político-

institucional ou no sistema de crenças, usos e costumes de uma 

sociedade.10  

 

Como vemos, a página considera que a característica de “ser de 

direita” é inata a de “ser cristão”, uma forma de se diferenciar do “outro”, pois, 

provavelmente, na visão da página o “outro” não é cristão. A página também 

se apresenta contra mudanças e rupturas “abruptas” no sistema político e 

econômico de uma sociedade. Cabe dizer que a página ainda se considera 

como uma “organização política”. 

A publicação que analisaremos foi postada no dia 20 de agosto de 

2017, e é uma combinação de um texto seguido de uma imagem. 

Primeiramente, vamos à reprodução fidedigna do texto:  
 
Nazismo é de direita, disse o professor marxista maconheiro, o 
“intelectual” da globo, ou aquele seu amigo socialista.  
O que a esquerda faz ha muito tempo? utilizam de todos os meios 
possíveis pra alterar a história.  

 

 Dando sequência, a imagem que acompanha o texto acima: 
 

                                         
10 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/jovensdedireita/about/?ref=page_internal. 

Acesso em 16 de abril de 2019. 
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Figura 13: Imagem capturada pelo autor sobre a publicação do dia 20 de agosto de 2017. Fonte: 

Jovens de Direita. 

 

Como vemos, a publicação visa defender que o Nazismo seria de 

esquerda através da exposição de um broche nazista que apresenta uma 

águia segurando uma foice e um martelo. E ainda debocha do que um 

professor de História diria sobre o Nazismo: um movimento de direita. O 

deboche não é destinado apenas aos professores da área de Ciências 

Humanas (generalizados na maioria das vezes como comunistas, marxistas, 

esquerdistas, etc.), sobrando também para a mídia que supostamente 

também seria comunista.  

O broche nazista, por sua vez, que exporia o símbolo do Comunismo, 

tem essa teoria refutada uma vez que a verdadeira marca do Comunismo 

compõe-se de uma foice e um martelo cruzados, representando a união 

desses dois tipos de instrumentos de trabalho, que simbolizam o operário e 

o camponês (o trabalho da cidade e o trabalho do campo). Já o broche 

nazista, apresenta tais objetos separados pela águia do partido de Adolf 

Hitler, como podemos observar na imagem acima. Ainda assim, esse é um 

dos principais argumentos de páginas de direita ao tentar alegar que o 

Nazismo foi de esquerda. Percebe-se uma necessidade que as páginas de 

direita possuem em buscar, mesmo que de forma forçada, relacionar a 

esquerda ao Nazismo, para que assim se livre a imagem da direita. Assim, o 
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Nazismo é utilizado como um rótulo odioso atribuído à esquerda por essas 

páginas “de direita”, como vemos nessas duas publicações analisadas até 

aqui. 

A terceira publicação que apresentaremos neste texto foi postada pela 

página Direita Realista11, que possui 80.218 curtidas e 79.817 seguidores. Esta 

página do Facebook foi criada em 27 de dezembro de 2012, e de acordo com 

a própria página, o objetivo é de divulgar conteúdos “que a hegemonia 

cultural esquerdista boicota”. 

Em sua ala de informações, encontramos o seguinte texto sobre a 

página:  
 

Página dedicada a veicular notícias e ideias que são censuradas pela 

grande mídia e o estabilshment e promover o desenvolvimento do 

pessoal homem e seus valores.  

Não somos afiliados nem apoiamos quaisquer partidos políticos, 

movimentos, militâncias etc. Nossa página é meramente um veículo 

de comunicação.  

Não é permitido nenhum tipo de propaganda, comentário ou 

conteúdo esquerdista (comunismo, nazismo, fascismo), racismo, 

antissemitismo, atividades criminosas e nenhuma propaganda de 

movimentos esquerdistas, sejam eles quais forem. (Grifos nossos). 

 

Expusemos em negrito o trecho no qual a página já declara que 

“nazismo” e “fascismo” são conteúdos “esquerdistas”, assim como o 

Comunismo. A Direita Realista, como boa parte dessas páginas de direita, 

defende a ideia de que a esquerda é extremamente influente na mídia global, 

dominando os maiores meios de comunicação. Por isso, cabe a eles 

mostrarem a verdadeira face da verdade, as conspirações sobre a verdadeira 

História do mundo. Muitas páginas de direita ganharam espaço e se 

afirmaram no cotidiano informativo dos brasileiros devido a essas 

características. A narrativa histórica com caráter novelesco e conspiratório 

faz muito sucesso na sociedade brasileira que frequenta as redes sociais 

online.  

Partindo para a publicação, que foi postada no dia 14 de agosto de 

2017, esta também é uma imagem acompanhada de um texto. O texto será 

redigido de forma idêntica abaixo:  

 
a mãe de quem fica falando que nazismo e kkk é direita 

normalmente anda muito drogada pra saber o que é isso. –

Peppard. 

                                         
11 Disponível em: https://www.facebook.com/DireitaRealista/. Acesso em 17 de abril de 

2019. 
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 Acompanhando o texto, temos a seguinte imagem: 

 

 
Figura 14: Imagem capturada pelo autor sobre a publicação do dia 14 de agosto de 2017. 

Fonte: Direita Realista. 

 

 O uso da ideia de Nazismo nesta publicação surgiu a partir de 

um acontecimento na cidade de Charlottesville, no estado de Virgínia, 

Estados Unidos da América, que foi notícia no mundo todo. No dia 11 de 

agosto de 2017, a cidade de Charlottesville foi palco de um protesto 

conduzido por grupos de extrema-direita, com centenas de supremacistas 

brancos, nacionalistas brancos, neo-confederados, neonazistas, entre 

outros; que reuniram várias pessoas carregando tochas, realizando 

saudações nazistas e bradando palavras de ordem contra negros, 

imigrantes, homossexuais e judeus 12. Tal protesto, ocorrido na sexta-feira, 

foi descrito pelos próprios participantes como uma preparação para o 

evento “Unir a Direita”, que ocorreu no sábado daquela mesma semana, no 

dia 12 de agosto de 2017. Durante a noite de sexta-feira, as pessoas do 

                                         
12 SENRA, Ricardo. ‘Sou nazista, sim’: o protesto da extrema-direita dos EUA contra negros, 

imigrantes, gays e judeus. BBC Brasil, 12/08/2017. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40910927. Acesso em 18 de abril de 2019.  
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protesto neonazista carregavam tochas, suásticas, rifles semiautomáticos, 

bandeiras antissemitas, bandeiras confederadas e placas pró-Trump. Tais 

manifestantes também gritaram bordões da era nazista, tais como: “Sangue 

e terra”, e frases como “Vidas brancas importam”; “Os judeus não nos 

substituirão”.  

 Em 12 de agosto de 2017, o principal dia do evento “Unir a 

Direita”, que foi convocado por estes grupos de direita, foi cenário de um 

confronto entre grupos antifascistas e antirracistas contra os brancos 

neonazistas que convocaram o evento. Durante este confronto, diversas 

pessoas ficaram feridas e uma morreu, pertencente ao grupo antifascista. 

Um carro em defesa do evento “Unir a Direita” invadiu e atropelou uma 

multidão que estava protestando contra tal evento, e uma dessas pessoas 

atropeladas veio a falecer. O evento previamente havia sido criado devido 

aos “planos de remoção da estátua de um general pró-escravidão que lutou 

na Guerra Civil Americana” 13. Os protestantes do “Unir a Direita” eram contra 

a remoção desta estátua, mas tal acontecimento tomou enormes 

proporções midiáticas, e em pouco tempo o mundo estava falando dos 

acontecimentos de Charlottesville e retomando as discussões sobre a Ku 

Klux Klan e o Nazismo. A mídia mergulhou nessas discussões pelo mundo 

afora, e todo jornal com o mínimo de bom senso e respeito à História, tratou 

destes acontecimentos como causados por grupos de extrema-direita: 

neonazistas, nacionalistas brancos e a própria Ku Klux Klan.  

 No Brasil, os influenciadores da direita contemporânea 

acusaram a mídia (seja ela brasileira ou internacional), de mais uma vez, ser 

mentirosa e voltada à esquerda. Nando Moura, um dos principais influentes 

e formadores de opinião dessa direita radical no Brasil, publicou um vídeo 

no seu canal do YouTube no dia 14 de agosto de 2017, com o título: 

“SUPREMACIA BRANCA???...FAKE NEWS!!!”14. Em suma, Nando Moura dedicou 

aproximadamente 14 minutos tentando justificar que os movimentos que 

ocorreram em Charlottesville, o Nazismo e a Ku Klux Klan, seriam todos de 

esquerda. Em um momento do vídeo, o vlogueiro chega a afirmar que: “Na 

verdade, o Nacional-socialismo, o Nazismo, é um partido de extrema-

esquerda”, e que todas as pautas que o Nazismo defendia também eram de 

esquerda. Vemos que a tentativa de relacionar o Nazismo à esquerda não 

vem só das páginas que utilizamos para este trabalho, pois a maioria desses 

                                         
13 CHARLOTTESVILLE: supremacistas brancos e grupos antirracismo entram em confronto. 

BBC Brasil, 12/08/2017. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40913908. 

Acesso em 18 de abril de 2019. 

14 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wAi4yDFB8jA. Acesso em 18 de 

abril de 2019.  
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influenciadores e formadores de opinião da direita se empenham muito em 

passar essa narrativa sobre o Nazismo. Para estes, é impensável tal 

movimento ser considerado de extrema-direita. 

 A partir dessa contextualização, compreendemos que a 

publicação da página Direita Realista também foi postada dentro deste 

contexto de discussões sobre a Ku Klux Klan e o Nazismo serem movimentos 

de esquerda (narrativas defendidas pela maioria das páginas 

autodenominadas de direita). Na publicação da página, encontram-se três 

imagens agrupadas com três textos diferentes, respectivamente para cada 

imagem. A primeira é uma imagem de militares nazistas acompanhada da 

seguinte frase: “O partido nazista foi fundado por socialistas...”. A segunda, 

uma imagem de integrantes da Ku Klux Klan e uma cruz incendiada com a 

afirmação: “A KKK foi fundada pelo Partido Democrata...”. E a terceira, uma 

imagem da manifestação “Unir a Direita” com o texto: “Logo, ‘extrema-direita’ 

é a sua mãe!”. Como observamos, trata-se de mais uma publicação que visou 

categorizar o Nazismo como pertencente à esquerda política.  

 As três publicações analisadas neste texto utilizaram-se da 

atribuição do rótulo odioso do Nazismo para com a esquerda. Isso ocorreu 

pois as três publicações, de três páginas diferentes, difundiram informações 

que objetivaram apresentar o Nazismo como pertencente à esquerda, e logo, 

como o Nazismo pode ser considerado um rótulo odioso, tal atribuição foi 

utilizada para manchar a imagem da esquerda, mostrando que as páginas 

(por defenderem a direita política) estão corretas.  

 Considerar o Nazismo e a própria Ku Klux Klan como 

movimentos esquerdistas é um absurdo histórico, totalmente incompatível 

com as atitudes e as características dos dois movimentos. Ao analisar as 

publicações, percebemos que a utilização do rótulo odioso do Nazismo para 

com a esquerda ocorre para que as páginas possam defender o seu “ponto”. 

Parece ser comum na direita brasileira a necessidade de considerar o 

Nazismo como um movimento de esquerda, para que se defenda que a 

direita é o caminho correto. O próprio atual ministro das Relações Exteriores 

do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, defende abertamente que o Nazismo 

foi um movimento esquerdista15. Vivemos tempos de distorções das 

narrativas históricas, que muitas vezes são disseminadas aos montes no 

ciberespaço. Por isso, torna-se importante que tratemos a internet como 

lugar de documentos para o historiador.  

                                         
15 ALMEIDA, Amanda. Ernesto Araújo volta a defender que nazismo foi um ‘fenômeno de 

esquerda’. O Globo, 30/03/2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/ernesto-

araujo-volta-defender-que-nazismo-foi-um-fenomeno-de-esquerda-23562729. Acesso em 

19 de abril de 2019. 
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Nacionalismo japonês e mangá: Reflexões sobre Zero Eterno 
 

Jéssica Jenifer WESSOLOSKI  

 

Resumo: O presente trabalho intenta analisar através do mangá (história em 

quadrinhos japonesa) Zero Eterno de Souichi Sumoto, como se apresenta o 

nacionalismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. A obra é uma 

adaptação do livro homônimo de Naoki Hyakuta, o mais vendido da história 

do Japão. Na narrativa vemos a tentativa de Kentaro Saeki de pesquisar e 

recontar a vida de seu avô Miyabe, um excelente piloto japonês que não 

aceitava seu destino de morrer em uma missão Kamikaze. A análise que 

fizemos consiste em relacionar a obra com as referências historiográficas 

relativas ao que se caracteriza como nacionalismo e sua propaganda, bem 

como as atitudes tomadas pela população e pelos militares com base neste 

discurso. Através dessa análise identificamos tanto o nacionalismo japonês 

da Segunda Guerra Mundial quanto o modo como o tema é percebido no 

período em que a obra foi escrita, nos anos 2000, já que as concepções de 

identidade nacional japonesa das duas épocas estão refletidas na obra. 

 

Palavras-chaves: Nacionalismo, Japão, Zero Eterno. 

 

Introdução  

 

O mangá Zero Eterno é uma adaptação do livro homônimo lançado 

em 2006, do autor Naoki Hyakuta. A obra de Hyakuta é o livro mais vendido 

da história do 

Japão, o mangá é de 2013 e foi desenhado e adaptado por Souichi Sumoto. 

A obra tem como um dos protagonistas um jovem de 26 anos chamado 

Kentaro Saeki, que tem como objetivo descobrir a história de vida do seu avô 

chamado Kyuzo Miyabe, um piloto Kamikaze que morreu no final da Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945). A narrativa é construída com a finalidade de 

conhecer quem era esse homem desconhecido que teria entregue a sua vida 

em uma missão suicida em prol do Japão.  

Com esse objetivo, a obra é conduzida através de depoimentos de 

pessoas que teriam conhecido Miyabe e de momentos onde a narrativa 

mostra a sua vida. A história se passa em dois tempos ficcionais: o atual (no 

tempo da 

publicação da obra) e no passado, durante a Segunda Guerra Mundial. Na 

narrativa ocorre o confronto dos dois tempos, onde o mundo 

contemporâneo parece não compreender o passado nem aceitar os 
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sacrifícios das pessoas em tempos de guerra, as privações como a fome, o 

medo mas também o orgulho pelos filhos que morriam nos campos de 

batalha. Por essa necessidade de buscar compreender os sentimentos e os 

acontecimentos do passado, o autor opta por narrar o cotidiano da 

população na guerra, como também a forte campanha nacionalista do 

período.  

O livro de Hyakuta, como dito acima, é o livro mais vendido da história 

do 

Japão, foi adaptado em um filme live-action além da sua adaptação em 

mangá. 

Essas adaptações e a quantidade de vendas do livro nos apontam para o 

interesse da população japonesa pela história da Segunda Guerra Mundial, 

mas também, o interesse específico pelos Kamikazes.  

É importante salientar que o mangá utilizado para a análise é tradução 

de uma obra japonesa e preserva o modo de leitura oriental: da direita para 

a 

esquerda, de cima para baixo. Atualmente todos os mangás publicados no 

Brasil 

seguem o modo de leitura oriental.  

O trabalho intenta analisar a forma como é apresentado na obra Zero 

Eterno o nacionalismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. O tempo 

em que a obra foi produzida (2013) é muito importante para esta pesquisa, 

já que acreditamos que a noção de nacionalismo da época em que foi escrita 

estão refletidas na obra e também podem ser criadas ou mantidas a partir 

das literaturas. Embasamos o nosso estudo partindo do pressuposto de que 

toda narrativa é intencional e também um discurso: selecionamos 

conscientemente ou inconscientemente fatos que acreditamos serem mais 

importantes ao passarmos uma mensagem e suprimimos aquilo que 

acreditamos ser menos importante, aquilo com que não concordamos ou 

aquilo que não queremos que o nosso interlocutor saiba.  

Para Todorov (2013), toda obra literária tem dois aspectos: ao mesmo 

tempo em que é uma história é também um discurso. Ela é história pois 

evoca uma certa realidade, acontecimentos e personagens possíveis na vida 

real, e é discurso, pois existe um narrador relatando a história, e diante dela 

existe o leitor que a percebe.  

Não podemos deixar de analisar as narrativas sem considerar o 

discurso que ela carrega: A história é formada pelo conjunto dos fatos 

relatados e 

constitui o plano do conteúdo da narrativa. São fatos fictícios, no caso da 

prosa de ficção, mas que procuram manter uma relação de verossimilhança 
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(semelhança) com a realidade. O discurso é o plano da expressão desse 

conteúdo. (ABDALA JÚNIOR 1995, p. 21). 

O presente trabalho será realizado em dois capítulos: no primeiro 

momento discutiremos sobre os nacionalismos e a configuração do 

nacionalismo japonês; no segundo analisaremos a obra em questão. 
 

Os nacionalismos  

Primeiramente é importante pensarmos como se dá a formação do 

conceito de nação. Para Eric J. Hobsbawm: “Os critérios para estabelecer a 

existência da 

nacionalidade frequentemente foram feitos com base em critérios simples 

como a língua, o território comum, a história comum, os traços culturais 

comuns e outros mais” (1990, p.15). No entanto com a complexa realidade 

das diferentes populações, esses traços podem não ser considerados os 

únicos, ou sequer os mais importantes para a compreensão da identidade 

nacional, e como veremos a seguir, alguns deles como a língua por exemplo, 

não foram considerados importantes nem durante o surgimento do conceito 

no século XIX. 

Apesar do conceito de nacionalidade ser criado com a intenção de 

parecer ser muito antigo, ele surgiu apenas no início do século XIX. É nesse 

período que pode-se dizer que é inventada (de acordo com Hobsbawm) ou é 

imaginada (de acordo com Anderson) a nação e também a sua história: 

 
No início do século XIX, as nações ainda não têm história. Mesmo 

aquelas que já determinaram seus ancestrais dispõem apenas de 

alguns capítulos incompletos de uma narração cujo essencial está 

ainda por ser escrito. A historiografia de uma nação distingue-se da 

historiografia de uma monarquia na sua natureza e na sua forma. 

Ela deve colocar em evidência a continuidade e a unidade da nação 

como ser coletivo através dos séculos, apesar de todas as 

opressões, de todos os infortúnios, de todas as traições. E é o 

romance, um gênero literário tão jovem quanto a ideia de nação, 

que servirá, ao mesmo tempo, de modo narrativo para as primeiras 

elaborações eruditas de escrita nacional e de vetor de difusão de 

uma nova visão do passado [...] As primeiras histórias nacionais, 

frequentemente de inspiração liberal, e os romances históricos dão 

forma a esta nova representação, constituída de uma narrativa 

contínua e de cenas destacadas que, ilustrando de maneira 

exemplar a alma da nação e seu combate contra a tirania, 

distinguem figuras emblemáticas de heróis e anti-heróis e 

fornecem referências para as lutas contemporâneas [...] 

Paralelamente, efetua-se toda uma formatação iconográfica das 

grandes cenas do passado nacional, que vai da pintura histórica às 
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gravuras, e mesmo à decoração de objetos de uso ordinário, como 

a louça. (THIESSE 2001-2002, p.12)  

 

Como dissemos, o conceito de nação é algo muito recente na história 

da humanidade, uma das intenções no desejo de aparentar que a nação tem 

uma história muito antiga, é para que esta seja associada a algo tradicional, 

imutável e resistente. A identificação nacional e o nacionalismo por 

consequência, também foram criados em decorrência do conceito de nação.  

Segundo Bauman (2005) a identidade nacional não é um sentimento 

natural no ser humano nem que foi se adquirindo naturalmente ao conviver 

em sociedade, mas sim algo que foi forçado e imposto a entrar na forma de 

ver o mundo dos povos modernos. 

Já dissemos quais são os critérios que durante o surgimento do 

conceito de nação fizeram com que fosse possível classificar ou não um povo 

dessa forma. Agora podemos ver o que para Eric Hobsbawm pode ser 

definido como nação:  
 

1. Uso o termo “nacionalismo” no sentido definido por Gellner, ou 

seja, significando “fundamentalmente um princípio que sustenta 

que a unidade política e nacional deve ser congruente”. Agregaria a 

esse princípio a implicação de que o dever político dos ruritânios à 

organização política que abrange e representa a nação ruritânia 

supera todas as outras obrigações públicas e, em casos extremos 

(como guerras), todas as outras obrigações de qualquer tipo. Esta 

implicação distingue o nacionalismo moderno de outras formas, 

menos exigentes, de identificação grupal ou nacional. 2. Como a 

maioria dos estudiosos rigorosos, não considero a “nação” como 

uma entidade social originária ou imutável. A “nação” pertence 

exclusivamente a um período particular e historicamente recente. 

Ela é uma entidade social apenas quando relacionada a uma certa 

forma de Estado territorial moderno, o “Estado-nação”. 3. A 

“questão nacional”, como os velhos marxistas a chamavam, está 

situada na intersecção da política, da tecnologia e da transformação 

social. As nações existem não apenas como funções de um tipo 

particular de Estado territorial ou da aspiração em assim se 

estabelecer – amplamente falando, o Estado-cidadão da Revolução 

Francesa -, como também no contexto de um estágio particular de 

desenvolvimento econômico e tecnológico. 4. Por essa razão as 

nações são, do meu ponto de vista, fenômenos duais, construídos 

essencialmente pelo alto, mas que, no entanto, não podem ser 

compreendidas sem ser analisadas de baixo, ou seja, em termos 

das suposições, esperanças, necessidades, aspirações e interesses 

das pessoas comuns, as quais não são necessariamente nacionais 

e menos ainda nacionalistas. (HOBSBAWM 2016. p.18-19) 
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 Enquanto que para Anne-Marie Thiesse (2001-2002), atualmente 

podemos definir o que é uma nação de acordo com uma lista definida de 

características, são elas: ancestrais fundadores que seriam os responsáveis 

pelo início da nação, que pode ser um começo sofrido ou glorioso; uma 

história que estabeleça a continuidade da nação através dos tempos e que 

dê a certeza de que é possível para o país vencer as adversidades que 

poderão surgir; uma série de heróis nacionais; uma língua que una toda a 

nação, monumentos culturais, históricos e lugares de memória que honrem 

o passado e fixem no presente aquilo que deve ser lembrado. Essa nação 

deve possuir também uma paisagem típica, um folclore, além de outras 

coisas que podem ser considerados como uma vestimenta característica do 

país, uma gastronomia nacional e um animal símbolo. 

Benedict Anderson (2008), em seu livro Comunidades imaginadas: 

reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, discute o conceito de 

nação, defendendo a teoria de que a nação é uma comunidade imaginada e 

“Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações 

jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da maioria de 

seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da 

comunhão entre eles” (p.32). 

Ainda para o autor a nação é uma comunidade imaginada porque 

apesar de toda a desigualdade e exploração de diferentes formas que 

existem nela, ela ainda é vista como um local de companheirismo entre todos 

os seus membros. E portanto, ele alega que: “No fundo, foi essa fraternidade 

que tornou possível, nestes dois últimos séculos, que tantos milhões de 

pessoas tenham-se disposto não tanto a matar, mas sobretudo a morrer por 

essas criações imaginárias limitadas”. (ANDERSON 2008, p.34)  

A identidade não é um elemento natural do ser humano, da 

mesma forma a identidade nacional não é algo intrínseco na personalidade 

das 

pessoas mas sim um sentimento, uma identificação, uma forma de 

pertencimento formada em algum momento histórico, e naturalizado de tal 

forma a ser pouco questionado, principalmente em momentos de conflito, 

onde o apelo a esse pertencimento é fortemente colocado. Esta construção 

dá-se através das 

representações, que colocam para a população o que significa pertencer a 

determinada nação.  

Para Stuart Hall (2006) a nação não é apenas um conceito político mas 

sim 

algo que produz sentidos em um sistema de representação cultural. As 

pessoas não são somente cidadãos/ãs de um local, elas participam da ideia 
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de nação conforme é representada em sua cultura nacional. Portanto essas 

nacionalidades ao produzirem a sua significação de si mesmas nesse sistema 

de representação cultural produzem por consequência também as 

identidades dos indivíduos. Essas identidades podem ser formadas a partir 

das histórias sobre a nação, as memórias que conectam a historicidade 

daquele povo, os símbolos que as tornam o que são e todos os demais 

elementos que constituem a nacionalismo. 

Os discursos nacionais são construídos com a intenção de unir a 

população e fazer com que elas se identifiquem com aquilo que é 

representado como sendo o ideal nacional. Um dos elementos importantes 

característicos desta construção é o desejo de retomar as glórias passadas 

da nação, podendo estas serem frutos de um passado de muitas vitórias, ou 

de invenções como os mitos nacionais. Isto pode ser facilmente identificado 

no caso do nacionalismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando o país começa a sofrer com as derrotas pelos Estados Unidos. O 

desejo e os discursos são focados em retornar o poder, a invencibilidade do 

grande Império Japonês, voltar no tempo onde a vitória parecia indiscutível, 

onde a tecnologia japonesa estava equiparada a dos países ocidentais, onde 

o poder de dominação frente aos vizinhos orientais e aos países ocidentais 

inimigos era evidente.  

Sobre isso concordamos com Stuart Hall (2006) que o nacionalismo se 

baseia entre o passado e o futuro, tentando retornar para as glórias do 

passado ao mesmo tempo em que tenta seguir rumo à modernidade. As 

nações têm essa 

tendência a tentar reviver o tempo em que eram “grandes”, restaurar 

identidades 

passadas e originais. Esta peculiaridade é que podemos considerar como um 

elemento regressivo e anacrônico da cultura nacional. 

Durante a Segunda Guerra Mundial o Japão já era um país com um 

nacionalismo bem construído e implantado, seus cidadãos tinham a certeza 

da 

vitória japonesa na guerra por experiência das vitórias japonesas anteriores, 

além disso eles tinham uma forte esperança no espírito indomável japonês.    

Vemos que: 

 
Com a sorte de governarem numa época em que a tecnologia 

militar ainda não estava se desenvolvendo depressa demais, eles 

puderam, com o programa de modernização armamentista, 

converter o Japão no final do século XIX numa potência militar 

independente. O êxito espetacular do exército japonês (na base do 

alistamento obrigatório) contra a China em 1894-95 e da marinha 

contra a Rússia czarista em 1905, e mais a anexação de Taiwan 
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(1895) e da Coreia (1910), todos propagandeados através das 

escolas e da imprensa, foram de imensa valia para criar a impressão 

geral de que a oligarquia conservadora era uma representante 

autêntica da nação, enquanto os japoneses começavam a se 

imaginar membros dela. Esse nacionalismo assumiu um caráter 

imperialista agressivo, mesmo fora dos círculos dirigentes, o que 

pode ser explicado por dois fatores: a longa herança isolacionista e 

a força do modelo nacional oficial. (ANDERSON 2008, p.144) 

 

Cabe ressaltar que em um momento de guerra compreendemos que 

o apelo ao nacionalismo se torna evidentemente mais intenso, fazendo com 

que isto se transforme no elemento mais importante na construção da 

identidade do indivíduo. Estes sentimentos e identificações nacionalistas 

possibilitam com que as pessoas façam sacrifícios em nome da nação a qual 

pertencem. Essas atitudes em momentos de paz, em um contexto com 

menor apelo nacionalista, podem não ser necessárias, ou mesmo 

imagináveis. Por isso acreditamos ser extremamente importante o estudo 

das identidades nacionais e seus discursos no contexto temporal e social em 

que elas se apresentam. 

Dentre as especificidades do nacionalismo japonês, podemos destacar 

três características muito importantes e que se distinguem no discurso 

nipônico. A primeira: sua fé e completamente confiança na hierarquia. A 

segunda: sua crença e esperança no espírito indomável japonês. A terceira e 

a mais importante: Sua fé incondicional no imperador e sua total fidelidade 

ao mesmo. 

Sobre a primeira característica já falamos quando mencionamos o desejo do 

Japão de assumir o seu lugar devido no mundo. Essa confiança na hierarquia 

fazia-os acreditar que o Japão seria a melhor nação para governar o mundo. 

  Quanto a sua confiança dos japoneses no espírito, Ruth Benedict 

(2014) nos diz que a principal diferença entre os japoneses e os povos 

ocidentais não era sobre a falta de preocupação com o seu poder 

armamentista, para eles, seus navios e armas eram simplesmente uma 

exteriorização do imortal espírito japonês, eram símbolos, mas não eram 

essenciais. O espírito sim é a única coisa realmente valiosa para os 

japoneses, o espírito é eterno, as coisas materiais apesar de serem 

necessárias em uma guerra, podem perder-se pelo caminho. 

O Terceiro elemento é o que percebemos e consideramos como o 

mais 

importante para compreender o nacionalismo japonês: sua fé incondicional 

no 

Imperador. O Imperador durante a Segunda Guerra Mundial era o Hirohito 

(ou 
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Imperador Showa), que reinou de 1926, até sua morte em 1980, atualmente 

seu 

filho Akihito é o imperador japonês. O Imperador era mais do que um 

monarca, para a população ele era um Deus vivo, o centro de toda a fé dos 

japoneses era 

depositado nele, todas as suas ações eram feitas em seu nome. Ele era o 

motivo 

principal de tantos sacrifícios serem feitos sem questionamentos durante a 

guerra, pois todos eram feitos por uma nobre razão.  

Benedict (2014) nos diz: 

 
Os prisioneiros de guerra japoneses mostraram-se bastante 
intransigentes e atribuíam seu militarismo extremo ao imperador, 
estavam “cumprindo a sua vontade”, “despreocupando sua mente”, 
“morrendo por ordem do Imperador”. “O imperador conduziu o povo à 
guerra e meu dever era obedecer”. Mas aqueles que condenavam a 
presente guerra e os futuros planos japoneses de conquista imputavam 
com regularidade suas opiniões pacíficas como sendo as do próprio 
Imperador. Para todos ele era tudo [...] referiam-se a ele como “sua 
pacífica majestade”, frisando que “sempre fora liberal e contrário à 
guerra”. [...] “A guerra teve início sem o conhecimento ou a permissão 
do Imperador. O imperador não gosta de guerra e não teria permitido 
que o seu povo nela fosse arrastado. Ele não sabe o quanto seus 
soldados são maltratados. (p. 34) 
 

O imperador era o elemento que dava esperança e força aos soldados 

bem como para a população, mesmo que nunca falasse diretamente aos 

mesmos. Considerado um Deus, tudo era feito em seu nome, nada poderia 

ofender mais a população japonesa do que qualquer palavra ou gesto 

depreciativo contra o seu imperador. O seu papel como divindade deve ser 

compreendido de maneira diferente dos fascistas que existiram durante o 

mesmo período. A fé dos japoneses pelo seu chefe imperial: “não podia ser 

comparada, insistiam os habitantes mais antigos, com a veneração do 

gênero Heil Hitler, que constituía um barômetro dos destinos do partido 

nazista e inseparável de todos os males de um programa fascista”  (BENEDICT 

2014, p. 33). 
 

Os que viveram no Japão sabiam bem que nada feria mais os 

japoneses e lhes fustigava a moral do que qualquer palavra 

depreciativa contra o lmperador ou qualquer ataque direto a ele. 

Não acreditavam que, atacando o Imperador, aos olhos dos 

japoneses visássemos ao militarismo. Haviam observado que a 

reverência para com o Imperador fora igualmente forte naqueles 

anos após a Primeira Guerra Mundial, quando “de-mok-ra-sie” era 

a grande divisa e o militarismo estava tão desacreditado que os 
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homens do exército punham-se prudentemente à paisana antes de 

saírem pelas ruas de Tóquio. (BENEDICT 2014, p.33) 
 

No entanto essa lealdade, segundo Benedict, era direcionada somente 

ao 

imperador, o governo e as autoridades militares eram alvo de constantes 

críticas 

fosse nos jornais, revistas ou mesmo nas declarações de prisioneiros de 

guerra. O japonês que era feito prisioneiro elogiava alguns de seus oficiais 

mas não se 

envergonhavam em acusar seus comandantes locais pelos fracassos 

sofridos, especialmente, se eles não estavam juntos nos momentos de 

grande perigo e 

sofrimento, se houvessem sido retirados do campo de batalha em aviões 

deixando seus soldados para trás. Como dito essa crítica não era feita 

somente pelos prisioneiros de guerra, os jornais e as revistas japonesas 

constantemente criticavam “o governo”, mas não o imperador. Pediam mais 

liderança, esforço e apontavam não estar obtendo do governo o que era 

necessário, chegando mesmo a criticar as restrições à liberdade de palavra. 

Segundo Hobsbawm (1995), ainda temos que considerar sempre que 

os discursos nacionalistas oficiais assim como os movimentos de Estado 

podem 

não ser representativos em relação aquilo que seus cidadãos pensam ou 

sentem, mesmo dos mais leais entre eles.  

A identidade é algo altamente complexo mesmo pensando em uma 

identidade individual, são diversos os elementos com que um único sujeito 

pode se identificar, sem que um desses fatores necessariamente exclua ou 

impeça o outro. O discurso nacional pode ser mais um dos elementos que 

formam estas identidades do sujeito, e essas identidades nacionais 

permitem até certo ponto que outros elementos identitários existam dentro 

de uma pessoa, então devemos considerar “a forma pela qual as culturas 

nacionais contribuem para “costurar” as diferenças numa única identidade” 

(HALL 2006, p.65) 

 

A análise da obra 

 

Naoki Hyakuta, o autor da obra original é um romancista conhecido 

pela sua posição política de direita, e pelos seus comentários polêmicos 

sobre o revisionismo histórico dos crimes cometidos pelo Japão durante a 

Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser constantemente criticado pelas suas 

visões sobre o recente passado japonês não podemos deixar de levar em 



 

226 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

consideração que a sua obra é o livro mais vendido da história do Japão, e 

isso pode nos revelar uma visão de como os japoneses encaram estes 

eventos. 

No mangá Zero Eterno em nenhum momento é proposto uma revisão 

historiográfica sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial, mas nos é dito 

em diversos momentos que o período era um tempo de guerra e, portanto, 

as ações cometidas daquele tempo não devem ser avaliadas da mesma 

maneira que seriam em tempos de paz. Além disso, como veremos adiante, 

é dada a prioridade para os pilotos kamikazes que tinham uma visão 

diferente da normalmente atribuída a eles, esses personagens não podem 

ser encarados como totalmente dentro do pensamento nacionalista do 

período, e isso pode ter sido um fator importante para a simpatia do público 

pela história contada. 

O mangaká (autor de mangás) Souichi Sumoto, além da adaptação de 

Zero Eterno também criou outros mangás com temática histórica entre outros 

temas, mas seu trabalho mais conhecido ainda é o que estamos analisando. 

Como mencionamos na introdução deste trabalho, a narrativa é 

contada através da busca de Kentaro Saeki e sua irmã Keiko pela história de 

seu avô Kyuzo Miyabe que era um piloto que no final da Segunda Guerra 

Mundial morreu em uma missão tokkotai (kamikazes como são comumente 

conhecidos). Essa pesquisa dos irmãos vai ter um caráter de buscar 

testemunhos com o interesse de manter viva a memória daqueles que 

sobreviveram a Segunda Guerra Mundial, principalmente os ex-

combatentes, mas também tem um cunho emocional que faz com que se 

construa uma ligação sentimental tanto com o Miyabe como com os seus 

netos.  

 

 
Figura 1: Imagem extraída de Zero Eterno volume 1, p.30 
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É através da provocação contida na figura 1 que vemos o fio condutor 

do mangá. Na figura vemos Keiko Saeki com o olhar aflito ao conversar com 

o irmão sobre o modo como as pessoas veem os pilotos kamikaze. Para 

ambos que acabaram de descobrir que o homem que sempre consideraram 

como avô na verdade não era, mas que seu verdadeiro avô era um piloto que 

morreu em uma missão suicida na Segunda Guerra, podemos perceber um 

misto de sentimentos: a ansiedade de querer conhecer a história de Kyuzo 

Miyabe e o medo de que ele tenha sido algum fanático ultranacionalista. 

Ao pensarmos no nacionalismo podemos ser remetidos ao 

patriotismo que ele exige. Patriota é aquele que possui o sentimento de 

pertencimento à sua nação, à sua pátria, é aquele que protege, respeita, 

defende e se sacrifica por aquilo à qual pertence e por aquilo que lhe 

pertence da mesma forma: 

 
Para o dicionário espanhol de 1726 (primeira edição), a palavra 

pátria ou, no uso mais popular tierra, “a pátria”, significava apenas 

“o lugar, o 

município ou a terra onde se nascia”, ou “qualquer região, província 

ou 

distrito de qualquer domínio senhorial ou Estado”. Este estreito de 

pátria, que foi diferenciado no sentido lato do termo no espanhol 

moderno como patria chica, “a pequena pátria”, é bastante 

universal antes do século XIX, exceto entre as pessoas cultas com 

conhecimento da Roma antiga. Até 1884, a tierra não era vinculada 

a um Estado; e até 1925 não ouvimos a nota emocional do 

patriotismo moderno, que define pátria como “nossa própria 

nação, com a soma total de coisas materiais e imateriais passadas, 

presentes e futuras, que gozam da amável lealdade dos patriotas”. 

(HOBSBAWM 2016, p.28) 

 

Esse questionamento do que era ser patriota, e do que é considerado 

ser um terrorista perpassa toda a narrativa, afinal para os irmãos que vivem 

no século XXI é difícil distinguir as duas coisas. A obra tenta fazer uma 

reflexão sobre os dois tempos, sobre o que era comum no período e o que é 

atualmente, assim como abre questionamentos sobre possíveis sentimentos 

e explicações que poderiam estar por trás das ações das pessoas do 

passado. 
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Figura 2: Imagem extraída de Zero Eterno volume 01, p.74 

 

 Logo na primeira entrevista que os irmãos fazem com um antigo 

piloto que conviveu com Miyabe durante a guerra (figura 2), descobrem que 

o homem considerava seu avô um covarde e um traidor da nação. Segundo 

o ex-combatente chamado Hasegawa, Kyuzo só se importava com a própria 

vida e isso era inaceitável em um momento em que todos estavam dispostos 

e orgulhosos em dar a sua vida pelo Japão. 

Para ele, as técnicas de aviação de Miyabe que tinham o objetivo de 

tentar proteger a si mesmo e ao seu pelotão eram vergonhosas, assim como 

as constantes falas em que ele afirmava que queria continuar vivo, e que 

voltar para casa com vida era o seu sonho. Hasegawa diz sentir raiva até os 

dias de hoje por Miyabe ter se alistado por vontade própria para entrar na 

marinha. No decorrer da narrativa descobre-se que Kyuzo teria feito isso 

após ter perdido seu pai e sua mãe e não ter outra maneira de sobreviver. 

Na narrativa essas justificativas ocorrem em diversos momentos, descobre-

se que os pilotos que se alistaram tinham razões diversas para isso, e 

nenhum deles era por motivos de orgulho à nação. O autor até cita em 

determinado momento que isso acontecia, mas não acompanhamos 

nenhum caso desses. 
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 Na imagem vemos o choque dos dois jovens com as palavras do 

senhor em comparação com a face do velho que nos remete a alguém que 

teve sofrimentos na vida, mas também é muito rancoroso, com os olhos 

semicerrados em comparação com os traços normalmente abertos e 

simpáticos que caracteriza o desenho de Sumoto. 
 

 
Figura 3: Imagem extraída de Zero Eterno volume 1, p.83 

 

 Ao se defrontarem com Hasegawa (figura 3), Keiko diz que não 

acha que o sentimento do avô em preservar a própria vida era errado. Ela 

acredita que se todos tivessem o mesmo pensamento de Miyabe todas as 

guerras teriam fim, ao que o senhor responde: que esse é um período de 

paz, e que em um momento de guerra, ela certamente teria um pensamento 

diferente.  

 Hasegawa não alega sobre o poder do nacionalismo e da 

propaganda nacionalista daquele período, só nos fala do “pensamento da 

época”, a que podemos inferir que esteja falando sobre o nacionalismo. Essa 

justificativa de tudo em nome da guerra, pode ser perigosa ao negar toda a 

responsabilidade do período e, portanto, justificar que as ações cometidas 
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não devam ser encaradas como crimes, ou não mereçam no mínimo um 

pedido de desculpas e um arrependimento sincero no pós-guerra.  

 

 
Figura 4: Imagem extraída de Zero Eterno volume 5, p.192 

  

Na figura 4 vemos Matsuno, que é a esposa de Miyabe, a pessoa por 

quem ele queria tanto sobreviver. Apesar do claro sofrimento com a morte 

do marido e das dificuldades que ela encontrou em decorrência disso (que 

estão estampadas em seu semblante e na sua casa desenhada ao fundo), ela 

pede como o marido morreu e diz: “todos que morreram na guerra partiram 

para proteger os que ficaram”. 

Segundo Benedict:  
 

Os japoneses, porém, definiam de maneira diferente a situação. A 

honra ligava-se à luta até a morte: Numa situação desesperada, um 

soldado japonês deveria matar-se com a sua derradeira granada de 

mão, ou atacar desarmado o inimigo, numa avançada suicida em 

massa. Não deveria, porém, render-se. Mesmo se fosse aprisionado 

ferido e inconsciente, nunca mais “poderia andar de cabeça erguida 

no Japão”, estava desonrado, “morto” para a sua antiga vida. 

(BENEDICT 2014, p.39) 

 

Vemos alguns momentos da narrativa que mostram a honra por trás 

da morte, e a desejável sensação de dever cumprido que isso deveria 
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acarretar. Apesar de ser um material que questiona se essa honra é 

verdadeira ou não, mostra que ao menos nas aparências era o comumente 

aceito na sociedade japonesa do período. 
 
 

 
Figura 5: Imagem extraída de Zero Eterno volume 4, p.158 

 

Na figura 5, vemos uma crítica de como poderiam ser feitas as cartas 

dos Kamikazes. No quadro é mostrado a escrita das cartas por parte dos 

pilotos e a inspeção das mesmas, demonstrando que as que puderam ser 

enviadas e que vieram ao conhecimento do público no pós-guerra eram as 

cartas que eram aprovadas nessas inspeções. Além de colocar as inspeções 

como empecilho para que os pilotos escrevessem livremente, é questionado 

se essas cartas mostrariam os sentimentos reais dos pilotos, já que seria 

mais natural que os filhos escrevessem aos pais de modo que eles não 

percebessem o sofrimento pelo qual os jovens estavam passando. É 
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questionado se não seria preferível a um piloto que seus pais tivessem um 

pouco de paz e sua dor minimizada com a sua morte inevitável.  

 

 
Figura 6: Imagem extraída de Zero Eterno volume 4, p.168 

 

O que facilitou o sucesso dos nacionalismos e a grande aderência da 

população civil principalmente durante o século XX, foi o surgimento das 

novas ferramentas midiáticas que possibilitaram a manutenção e a 

divulgação das propagandas nacionais. 
 

é necessário fazer uma observação mais extensa sobre o 

nacionalismo pós-1918, o que nos leva – e ao nacionalismo – para 

fora das tradicionais áreas de disputas de fronteiras, de 

eleições/plebiscitos, e de necessidades linguísticas. A identificação 

nacional nessa era adquiriu novos meios de se expressar nas 

sociedades modernas, urbanizadas e de alta tecnologia. Dois deles 

muito importantes merecem destaque. O primeiro, que requer 
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poucos comentários, foi o surgimento da moderna comunicação de 

massa: imprensa, cinema e rádio. Por esses meios as ideologias 

populistas podiam ser tanto padronizadas, homogeneizadas e 

transformadas quanto, obviamente, podiam ser exploradas com 

propósitos deliberados de propaganda por Estados ou interesses 

privados. (HOBSBAWM 2016, p.195-196) 
 

Quanto ao papel da comunicação de massa, Eric Hobsbawm (2016), 

nos diz que a propaganda deliberada era menos significativa para o papel de 

manutenção dos nacionalismos do que a habilidades que os meios de 

comunicação tinham de transformar os símbolos nacionais em parte da vida 

cotidiana de qualquer indivíduo. Esses discursos nacionalistas entravam na 

vida privada das pessoas permitindo com que elas se identificassem com 

eles, reconhecessem esses discursos como pertencentes a uma realidade 

comum, e também percebendo que tinham espaço de acolhimento dentro 

desta grande realidade nacional. 

 Na imagem 6, vemos que na obra a responsabilidade do 

discurso nacionalista recai sobre os jornais, tanto na criação do nacionalismo 

e do autoritarismo militar do período como pela “perda do orgulho nacional” 

do pós-guerra. Essa justificativa vem na tentativa da resposta de saber se os 

pilotos kamikazes eram ou não terroristas, segundo Onishi, o último senhor 

que é entrevistado e que vemos na figura acima: eram tempos de guerra e, 

portanto, não podem ser encarados da mesma forma que os atos o são em 

momentos de paz. Além de que os pilotos kamikazes atingiam porta-aviões, 

carregados de armamentos e aviões, ou mesmo pilotos que poderiam matar 

japoneses em suas próximas missões, enquanto que os terroristas da 

atualidade atingem vítimas inocentes. Essa responsabilidade sendo colocada 

em cima da imprensa vem como justificativa contra a ideia de que todos os 

japoneses, e principalmente os kamikazes, eram naturalmente 

ultranacionalistas, sem que houvesse uma construção discursiva na 

sociedade por trás desses sentimentos e atitudes. 

 

Considerações finais 

 

Um debate muito importante para este trabalho é a relação entre o 

plano do discurso nas obras literárias e a identidade nacional, pois 

acreditamos que essa relação é uma construção mútua. Não nos detendo na 

discussão do que seria uma literatura nacional ou nacionalista, 

consideramos essas literaturas como as obras produzidas em determinado 

país, pensando que da mesma forma em que as produções literárias são 

influenciadas pela sociedade em que são produzidas, elas também têm o 

papel de produzir e manter os discursos que estarão presentes nessa mesma 
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sociedade. É nessa noção que baseamos a nossa pesquisa, como vimos nesta 

breve análise o mangá Zero Eterno, reflete em seu conteúdo algumas das 

preocupações do tempo em que foi produzido, ao mesmo tempo em que faz 

parte de uma onda onde essas temáticas são trabalhadas e retrabalhadas, 

sendo lidas pela sociedade e, portanto, mantendo e produzindo discursos no 

mundo real. 
 

Se as literaturas nacionais, ao invés de reflexos de um suposto 

“caráter nacional”, são, na realidade, construções que não só 

contribuem, como desempenham um papel relevante na 

elaboração de uma nação –  aqui pague-se tributo a Huxley [Aldous 

Huxley em: Texts and Pretexts ], que afirmou que “as nações são em 

grande parte inventadas pelos seu poetas e romancistas” – os dois 

conceitos acham-se intimamente relacionados, e são inclusive 

interdependentes: as literaturas nacionais são ao mesmo tempo 

produtos constituintes parciais da nação e de seu sentido coletivo 

de identidade nacional. A isso segue-se que cada literatura nacional 

irá constituir-se à diferença de outra ou outras, consolidando-se 

num cânone, cuja base histórica é o nacionalismo, e cuja principal 

preocupação é a sua singularidade. Entretanto, como este cânone 

se define em referência a outros, também evidentemente mutáveis, 

e esta referência também varia de acordo com o momento histórico 

em questão, a “literatura nacional” não será nunca um conceito 

homogêneo, mas ao contrário uma construção em aberto, com 

amplas e diversas facetas, e que variará de acordo com as 

necessidades de afirmação e autodefinição de cada momento. 

(COUTINHO 2001-2002 p.55) 
 

 É importante perceber que Zero Eterno pretende ser uma 

narrativa ficcional com teor histórico, no entanto foram feitas escolhas que 

deram preferência por construir papéis de personagens que iam contra a 

narrativa nacionalista que ficou conhecida no pós-guerra. Essas preferências 

são uma tentativa de mostrar uma possível visão diferenciada e humanizada 

daqueles pilotos vistos muitas vezes como extremistas pela sociedade atual.  

 Por todo o reconhecimento que Zero Eterno teve na sociedade 

japonesa, não podemos deixar de notar certas ausências como por exemplo: 

o imperador. Sabemos pelos relatos de guerra e de sobreviventes do período 

que Hirohito era muito importante para a unificação do Japão, e também era 

um dos motivos de sacrifício da população japonesa durante a guerra. No 

mangá somente em poucos momentos aparece a figura do imperador, uma 

logo após a fala sobre os Kamikazes serem terroristas, e outra de um ex-

combatente dizendo que ele nunca lutou pelo imperador. Esse silenciamento 

de um papel tão importante em uma narrativa que propõe recriar o período 

é notável e cria muitos questionamentos.  
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 De qualquer forma o importante é percebermos que essa 

narrativa teve um grande acolhimento por parte da população japonesa, e 

está sendo traduzida para outras línguas como: inglês, francês e português. 

Isso nos mostra uma tentativa de humanização dos famosos kamikazes, mas 

também uma onda de ressignificação do que teriam sido esses personagens 

históricos importantes para a cultura do Japão onde são constantemente 

objetos da literatura, do cinema e das artes em geral, mas também muito 

importantes para a compreensão da história contemporânea japonesa. 
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A Segunda Guerra Mundial para além do front: materialidade 

e visualidade na propaganda de guerra aliada ao Brasil no 

caso das revistas Em Guarda e A Guerra Ilustrada (1939-1945) 
 

Larissa Foss SOCHODOLHAK (UEL)1 

 

Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o Brasil foi alvo de disputas que já 

se iniciaram no entreguerras, no campo discursivo os aliados buscavam 

difundir suas concepções através de meios diversos, dentro os quais a mídia 

impressa teve grande relevância. Nesse contexto, apresentamos dois 

periódicos intitulados: Em Guarda: para a defesa das Américas e A Guerra 

Ilustrada, que tinham como países editores Estados Unidos e Inglaterra, 

respectivamente.  Os periódicos além de visarem à aproximação do Brasil, 

tinham entre outros objetivos o combate propagandístico à Alemanha 

nazista. Ambas as revistas consistem em importantes fontes históricas para 

compreender o uso político vislumbrado pelos países através da imprensa. 

Assim, buscamos no presente trabalho destacar os aspectos que envolvem 

a materialidade destas revistas, utilizando os pressupostos metodológicos 

da História da Imprensa, conforme destacados pela historiadora Tania 

Regina de Luca (2008), privilegiando em nossa análise a gama imagética 

presente nos periódicos, identificada como aspecto essencial do discurso de 

propaganda de guerra.  

Palavras-chaves: Segunda Guerra, periódicos, propaganda de guerra. 

 

Introdução 

 

A América Latina, e nela o Brasil, foi palco de disputas que se iniciam 

já no período entreguerras entre os “dois sistemas de poder que buscavam 

aumentar suas áreas de influência no campo político, militar, comercial e 

ideológico”, de um lado a Alemanha e de outro os Estados Unidos. 

(PINHEIRO, 1995, p. 111) 

No Brasil, no plano econômico, o governo Vargas buscava acordos que 

favorecem o aumento do comércio internacional. Portanto, o quadro das 

relações comerciais brasileiras entre 1935 e 1938 apontou para o que a 

historiadora Leticia Pinheiro chamou de “equidistância” do Brasil com suas 

transações em relação à Alemanha e Estados Unidos. Nas questões militares, 

as negociações se davam em torno da modernização das forças armadas e 

                                         
1 Mestranda do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de 

Londrina, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco César Ferraz. 
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construção de uma usina siderúrgica. Sendo assim, até meados de 1940, o 

Brasil usufruiu o máximo que pode da disputa latente entre os dois países. 

(Idem, 1995, p. 111 e 112) 

Mas, com a evolução do conflito, a cada dia o Brasil estava mais 

comprometido com os norte- americanos para sua entrada na guerra. De 

forma gradual, o alinhamento com os EUA se tornou cada vez mais 

expressivo, até que em 1942, o país já colaborava significativamente. De um 

lado Vargas pedia a modernização do exército, venda de materiais 

estratégicos e empréstimos, de outro os EUA solicitavam facilidade para a 

marinha americana na costa brasileira e fornecimento de produtos, dentre 

os principais estava à borracha. Por conseguinte, embora o Brasil estivesse 

em um período de “neutralidade” em relação ao conflito bélico, sua posição 

a partir de então favorecia os aliados, inclusive concedendo bases no 

nordeste brasileiro. 

Para além das questões econômicas e militares, podemos falar do 

conjunto de ideias e valores que foram disseminados pelo governo norte- 

americano para o convencimento da sociedade brasileira. Nas palavras de 

Pinheiro 
 

Valendo- se do interesse do governo Vargas em afastar influências 

de grupos exógenos, particularmente os alemães, que, por suas 

resistências à assimilação, se contrapunham ao projeto nacionalista 

do Estado Novo, o governo norte- americano, por intermédio do 

discurso pan- americanista, procurou conquistar seu espaço no 

interior da sociedade brasileira. Para tanto criou, em julho de 1940, 

uma nova agência governamental, subordinada do Conselho de 

Defesa Nacional, encarregada de tratar dos assuntos de natureza 

econômica e cultural interamericanos que tocassem interesses 

norte- americanos, dentro do espírito da “política de boa 

vizinhança”. Esta agência foi o Ociaa. (PINHEIRO, 1995, p. 114) 

 

O governo brasileiro não demonstrou resistência quanto a essas 

campanhas, se tornando um participante passivo em prol da causa aliada. 

Em janeiro de 1942, na Conferência de Chanceleres no Rio de Janeiro, enfim 

se consolidou a colaboração latino- americana com os Estados Unidos e o 

rompimento com o Eixo. 

Diante desse quadro de conflito militar, a mídia teve um papel 

significativo, intitulado por alguns autores como “arma de guerra” (FORNER; 

SILVA, 2017). Os projetos nacionais oriundos de países participantes 

chegaram à grande parcela da população por intermédio de ferramentas 

midiáticas. Assim, política e propaganda se unem em vias paralelas, a 
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primeira se utilizando da segunda para difundir seus planos. (LOCASTRE, 

2012) 

Ao nos debruçarmos sobre os meios de comunicação como revistas e 

jornais, que servem para nos manter informados dos últimos 

acontecimentos ou retomar aqueles considerados importantes, o papel do 

escritor vem imbuído de certas “neutralidades” e “imparcialidades”, para que 

as informações passadas sejam as mais verossímeis possíveis, com descrição 

correta de fatos, pluralidade de visões e equidade de julgamento. (FORNER; 

SILVA, 2017) 

Mas será que em tempos de guerra onde os nacionalismos afloram, 

onde as pretensões políticas e econômicas estão em destaque, à mídia pode 

ser utilizada estrategicamente? Podem ser consideradas propagandas? Se 

sim, quais ferramentas auxiliariam no alcance de seus objetivos? 

Nesse sentido, a mídia na Segunda Guerra avançou com tanto vigor 

quanto os tanques nos fronts. Não há apenas a força militar, mas a utilização 

da comunicação enquanto importante instrumento político que vinha se 

forjando desde a Grande Guerra (STEFFANS; ROSÁRIO; COCA, 2015). Eixo e 

Aliados buscavam combater seus inimigos das maneiras mais diversas. 

Destruir o oponente de forma midiática ao mundo era uma delas. Mostrar 

as fraquezas do outro e ao mesmo tempo sua superioridade. A cultura e a 

propaganda “passaram a ser consideradas materiais tão estratégicos quanto 

outros produtos”. (TOTA, 2000, p. 53) 

A Alemanha, segundo Tota (2000), estava presente na América Latina 

através da Agência Transoceânica, a qual fornecia fotos e notícias a preços 

acessíveis, propagandeando a favor do Eixo. Para Hitler a propaganda 

exercia o papel de “vencer psicologicamente o inimigo antes das forças 

armadas entrarem em ação”, (MATTELARD apud STEFFANS; ROSÁRIO; COCA, 

2015, p. 03) mostrando o papel estratégico desse instrumento. 

Por outro lado, os Estados Unidos, apreensivos com o avanço nazistas 

na América, que ameaçava sua hegemonia no continente, criam em 1940 o 

Office of Commercial and Cultural Relations betweem the American Republics, 

que passou a se chamar em 1941, Office of the Coordinator of Inter- American 

Affairs (OCIAA), chefiado por Nelson Rockfeller (1908-1979). (MAUAD, 2008)  

Refletindo sobre as aspirações do OCIAA a historiadora Ana Maria 

Mauad aponta que: 
 

Este orgão tinha como função implantar a política de boa vizinhança 

norte- americana na América Latina. Em linhas gerais a 

solidariedade hemisférica visava garantir a posição estratégica dos 

aliados no Cone Sul, a partir do avanço das forças do eixo no 

Pacífico. No Brasil Office of Inter- American Affairs contava com o 
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apoio da embaixada norte- americana e com a participação de 

grandes firmas dos EUA. (MAUAD, 2008, p. 29) 

 

A imprensa e a propaganda eram meios importantes para a divulgação 

dos princípios do “pan-americanismo” fabricado por esse órgão, então se 

tinha um departamento de comunicação o qual compreendia imprensa, 

publicações, rádio, cinema e informações. Segundo Tota, essa divisão tinha 

dois objetivos: 
 

difundir as “informações” positivas sobre os Estados Unidos, por 

intermédio de uma rede de comunicações mantida pelo OCIAA, em 

estreita colaboração com os países do continente. b) contra-atacar 

a propaganda do Eixo. Havia também a preocupação de difundir 

nos Estados Unidos uma imagem favorável das “outras repúblicas”. 

(TOTA, 2000, p. 55) 

 

A Grã- Bretanha, também se utilizou de propaganda política através da 

mídia desde o final da Primeira Guerra. O sucesso de suas táticas 

propagandísticas resultou na criação de um órgão específico de governo, o 

Ministério das Informações. Segundo Rosário “esse organismo era 

compreendido de vários departamentos: um responsável pela opinião 

americana e aliada, outro pela opinião de países neutros, [...] e um terceiro 

que tinha a missão de gerir a propaganda dos países inimigos”. (STEFFANS; 

ROSÁRIO; COCA, 2015, p. 05) 

Nesse contexto do uso midiático como propaganda política as revistas 

Em Guarda: para a defesa das Américas e A Guerra Ilustrada são exemplos de 

periódicos estrategicamente criados no período de guerra e utilizados a favor 

da difusão de concepções de países aliados. Ambas foram distribuídas no 

Brasil entre o período de 1940 a 1945. Consistem em importantes fontes 

históricas para compreender o uso político vislumbrado pelos países através 

da imprensa. Assim, almejamos analisar os aspectos físicos das revistas, 

englobando tanto sua materialidade quanto sua periodicidade, utilizando os 

pressupostos metodológicos da História da Imprensa, conforme destacados 

pela historiadora Tania Regina de Luca (2008), privilegiando em nossa análise 

a gama imagética presente nos periódicos, identificada como aspecto 

essencial do discurso de propaganda de guerra, objeto central do presente 

trabalho.  

 

Materialidade e visualidade na propaganda de guerra aliada ao 

Brasil: o caso das revistas Em Guarda e A Guerra Ilustrada 
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Para  analisarmos  os  objetivos  que  direcionaram  as  publicações  

das revistas Em Guarda e Guerra Ilustrada, faz -se primeiramente necessário 

discorrermos sobre as  particularidades  desses  periódicos  no  campo  da  

imprensa  e  sua materialidade. Como  destacado  pela  historiadora  Tania 

Regina  de  Luca  (2008)  “[ao pesquisador]  é  importante  estar  alerta  para  

os  aspectos  que  envolvem  a materialidade dos impressos e seus suportes, 

que nada têm de natural.” (LUCA, 2008, p.132) 

Nesse sentido, devemos considerar uma vasta gama de elementos 

que envolvem a  materialidade  da  imprensa,  desde  “letras  miúdas  

comprimidas  em  muitas colunas às manchetes coloridas” [...] (Idem, 2008, 

p.132). Em suma, “historicizar” a fonte demanda ter em mãos as “condições 

técnicas de produção vigentes e a averiguação,  dentre  tudo que  se  

dispunha, do  que  foi  escolhido  e  por  quê”, abarcar  as  “motivações  que 

levaram  à  decisão  de  dar  publicidade  a  alguma coisa”. (Idem, 2008, p.132 

-140) Sendo assim, faremos uma breve descrição das revistas analisadas, 

principalmente no que se trata de seu vasto aporte imagético, abordando 

seus principais aspectos materiais sobre o recorte proposto, que engloba a 

Segunda Guerra Mundial. 

A primeira delas, Em Guarda- para a defesa das Américas, é um 

periódico que, segundo dados da própria revista, foi publicado mensalmente 

para o “Bureau do Coordenador de Assuntos Interamericanos, Commerce 

Building, Washington, D.C., pela Bussines Publishers Internacional 

Corporations, redigida na Filadélfia, Estado da Pensilvânia, Estados Unidos, 

desde 08 de abril de 1941”. (Em Guarda, 1944, p. 02)  

Nessa revista, os Estados Unidos deveriam ser o “paradigma da 

América”, defendendo seus negócios em detrimento das influências nazistas, 

bem como a disseminação do modo de vida americano. (TOTA, 2005) 

O projeto inicial da revista era denominado Em marcha, porém, essa 

conotação dava um sentido de ataque, em que os Estados Unidos estaria 

enfrentando diretamente seus inimigos, em especial a Alemanha nazista. 

Porém, não era esse o sentido que queria ser alcançado através das relações 

diplomáticas, mas sim, os EUA como uma fortaleza da democracia 

continental, que deveria “proteger” a América e sempre auxiliar os países 

americanos. Objetivo sugerido no lema que passou a integrar: “para a defesa 

das Américas”. (Idem, 2005) 

O periódico era distribuído aos comitês regionais pelo Departamento 

de Imprensa e propaganda dos Estados Unidos, uma subdivisão do OCIAA, 

entre os anos de 1941 até 1945. Suas edições eram mensais contavam com 

cerca de 40 páginas, variáveis como apontado abaixo. As tiragens foram as 
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maiores que o órgão já teve, como destacado pela historiadora que trabalha 

com o tema Aline Vanessa Locastre 
 

[...] a maior publicação originada e distribuída pelo OCIAA na 

América Latina. Quem a idealizou foi Karl A. Bickel, em outubro de 

1940, onde propunha a divulgação de um periódico voltado aos 

ideários do OCIAA, com semelhança estética aos já consagrados 

Saturday Evening Post e a revista Life (conhecida no Brasil), onde 

seria possível transmitir ao público latino-americano nuances da 

Guerra a partir da visão deste “escritório interamericano” e do 

Departamento de Estado dos Estados Unidos.  Inicialmente foi 

pensada uma revista com 32 páginas e de tamanho semelhante aos 

periódicos da época. Porém, logo foi ampliada para 56 páginas e 

medidas maiores, a partir da quarta edição. O número de 

exemplares saltou de 50.000, conforme indicava o projeto inicial, 

para 80.000 logo na primeira tiragem. (LOCASTRE, 2017, p. 177) 

 

O intuito era a distribuição para toda a América Latina, para isso, 

contava com traduções em francês, espanhol e português, esta última 

contabilizando aproximadamente 25 % do total das tiragens.  

As páginas eram compostas por textos divididos em duas ou três 

colunas, variando de página para página, com um título geralmente em 

negrito, indicando sua reportagem, dividindo esse espaço, e ocupando cerca 

de 60 % da página, quando não inteiras, estavam as fotografias. As temáticas 

apresentadas variavam desde notícias dos campos de batalhas, tecnologias 

bélicas, mobilizações dos EUA,  cooperações, propaganda contra o Eixo, 

juntamente com imagens e reportagens que mostram a aproximação do país 

com as demais nações americanas. (SILVA, 2009) 

Ao folhear as primeiras páginas da revista, não encontramos sumário 

ou um corpo editorial, mas uma gama de elementos imagéticos, que se 

destacam aos olhos dos leitores, e direcionam a leitura. 

A apresentação da capa, trás em cada edição uma grande fotografia, 

que podiam variar de preto e branco ou coloridas, com uma boa resolução, 

que ocupava quase todo o espaço, não fosse a parte superior para o título e 

o subtítulo do periódico2. Em geral retratavam os estadistas, líderes do 

exército, equipamentos bélicos, ou o modo de vida americano. Como 

podemos observar abaixo na imagem 1: 
 

                                         
2 As três primeiras tiragens contam com uma formato diferente das que a seguiram. 
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Imagem 1: General Eisenhower, comandante das forças aliadas. 

Fonte: Revista Em Guarda, ano 3, número 1, capa. 

 

Na parte interior da capa, uma fotografia que cobre toda a página, e 

que na maioria das vezes, direciona as matérias que se apresentam a seguir. 

Nas demais laudas do fascículo, as reportagens dividem espaço com as 

fotografias, nas cerca de 40 páginas da revista, temos mais de 80 fotografias, 

em alguns casos, contabilizados mais de 100 imagens. 

E ainda, da mesma forma que se inicia, a revista tem seu final. Na 

contracapa, na parte interna, mais uma fotografia que não deixa espaço nem 

para bordas, e na externa outra fotografia, com uma ótima resolução, 

acompanhada de sua legenda. Importante destacar, que salvo as exceções 

internas da capa e da contracapa, todas as demais imagens apresentam 

legendas que direcionam o entendimento do leitor, pois, se é preciso ser 

utilizado legenda – como é o caso da maior parte das revistas do último 

século- é porque busca-se direcionar o entendimento sobre a imagem, não 

é uma simples observação ou contemplação,  mas ela está ali para cumprir 

uma função específica, mostrar algo que se deve estar explícito inclusive na 

linguagem escrita, na legenda. 

O outro periódico analisado é A Guerra Ilustrada, uma revista de 

propaganda e divulgação britânica, editada pelo Reino Unido, pelo Ministério 

das Informações, cujo título original era The War Illustrated. As primeiras 

tiragens foram produzidas durante a Grande Guerra, entre os anos de 1914 

e se prolongou até 1919. Foi uma das mais bem sucedidas revistas do 
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período, e como sugere o nome, não economizou quando se tratava de 

ilustrações, era uma média de cinco delas por assunto. 

Além do conteúdo fotográfico e ilustrativo, a revista contava com 

relatos jornalísticos de eventos e batalhas, artigos de opinião, além de 

cronologias de guerra. 

Durante a Segunda Guerra, mais edições da revista foram produzidas 

e traduzidas para o espanhol com o título La guerra Ilustrada, e em português, 

A Guerra Ilustrada, estas últimas utilizadas como fonte nesse artigo. A 

preocupação com a tradução chama a atenção, se precisa ser traduzido, é 

porque o alcance que se quer chegar ultrapassa as fronteiras nacionais, e 

como percebemos intercontinentais, chegando exemplares ao Brasil, país 

que estreitava suas relações com a Alemanha nazista, como já discutido 

anteriormente. (CERVO, 2001)  

Sua periodicidade era mensal, iniciada em julho de 1940, com um 

formato que chamou a atenção, sua metragem é de 37X24 cm, mas com uma 

média de 15 páginas por edição. Portanto, uma revista com um tamanho 

considerável, porém com um número de páginas reduzido. 

Assim como a Em Guarda, A Guerra Ilustrada não tem sumário para a 

indicação dos leitores e nem editorial, salvo alguns exemplares que traziam 

um índice anexado na parte inferior da capa. Ao abri-la, na parte interna da 

capa, já se inicia as reportagens, que vão até a parte interna da contracapa, 

e é nesse espaço, no final da página, que aparece o mês e o ano da edição, 

não na sua capa como geralmente encontramos. 

Os temas abordados nos fascículos são em especial sobre as 

estratégias de guerra aderidas pela Inglaterra, suas táticas, seu poderio 

tecnológico, mas também suas colaborações com seus aliados em 

detrimento de um inimigo, a Alemanha nazista. 

Porém, nesse periódico, não são as reportagens escritas que se 

destacam, mas sim o aporte imagético que se é utilizado. O nome já é 

sugestivo quanto a esta questão, chama a atenção para o destaque das 

edições, que são as imagens, reportar a guerra através de ilustrações. 

Sua capa, a apresentação aos expectadores, é composta por uma 

grande fotografia, que só não ocupa uma faixa de cerca de cinco centímetros 

superiores, que traz o título do periódico, em preto ou branco, dependendo 

da fotografia escolhida, conforme podemos observar na imagem 2: 
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Imagem 2: A Grã- Bretanha e seus poderosos “tanks” 

Fonte: A Guerra Ilustrada, capa de dez. de 1942 

 

Numa revista que contém cerca de 15 páginas numeradas, temos mais 

de 30 imagens, na qual a maioria são fotografias, porém temos algumas 

ilustrações. As imagens tomam conta de quase toda a extensão das folhas, 

fazendo referência sempre as estratégias britânicas de guerra, e quase 

sempre estão em preto e branco. Todas as imagens estão acompanhadas de 

legendas, inclusiva a da capa como podemos ver na imagem 2. 

Ao término de cada exemplar, assim como na revista norte-americana, 

temos uma grande fotografia, com escritos pequenos do título na parte 

superior e sua legenda abaixo. 

Foi perceptível, na descrição da materialidade, que são redigidos nas 

revistas para cumprirem uma função pré-determinada pelos seus editores, 

que o discurso visual das revistas faz parte da estratégia da preterida 

propaganda de guerra aliada, levando-nos a refletir sobre a importância 

política conferida à mídia na Segunda Guerra, e do que chamamos de 

propaganda política, um importante instrumento que pode ser definido 

como a transmissão de ideias políticas, divergindo de publicidade que se 

refere à difusão de produtos ou serviços.  Nas palavras do escritor francês 

Jean Marie Domenach  
 

A propaganda confunde-se com a publicidade: nisto, procura criar, 

transformar certas opiniões, empregando, em partes, meios que 
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lhe pede emprestado; distingui-se dela, contudo, por não visar 

objetos comerciais e, sim, políticos: a publicidade suscita 

necessidades ou preferências visando a determinado produto 

particular, enquanto a propaganda sugere ou impõe crenças e 

reflexos, que, amiúde, modificam o comportamento, o psiquismo e 

mesmo as convicções religiosas ou filosóficas. (DOMENACH, 1963, 

p. 12) 

 

Qual foi, portanto, as intervenções na sociedade brasileira que as 

revistas Em Guarda e A Guerra Ilustrada buscaram alcançar3? Sem dúvida, o 

principal objetivo de ambos os países foi o de demonstrar grande força 

protetora e de congregar aliados, em resposta a ameaça do Eixo.  

Com relação ao público alvo, pretendido pelas revistas, partimos de 

duas hipóteses. A primeira é a de que essas revistas devessem chegar 

principalmente nas mãos de industriais, políticos, que teriam alguma 

influência econômica e política no país. Já através da segunda hipótese, 

partimos da ideia de que as revistas buscavam adentrar de forma mais 

ampla a sociedade brasileira, atingindo o maior número de pessoas 

possíveis, hipótese que é sustentada no esforço da tradução e no destaque 

as imagens, que é plausível de terem sido entendidas pelos órgãos editores 

como uma escrita visual, necessária para um país com altos índices de 

analfabetismo. 

Identificamos portanto, que a estrutura material das revistas  estão 

sintonizadas com esses objetivos, desde o debate de estratégias militares, de 

mostrar a superioridade de ambos países, até a preocupação com seus 

aliados e com a imagem a eles transmitida. O caráter intercontinental fica 

perceptível pelas traduções e pelo alcance das revistas, que estão hoje 

espalhadas por bibliotecas pelo mundo. 
 

                                         
3 Uma fórmula que nos auxilia a analisar tais questões é a pelo autor francês Pierre Albert, 

conforme destacado por Renée Barata Zicman (ALBERT, 1976 apud ZICMAN, 1981, p.92). O 

autor propõe analisar os periódicos questionando suas três dimensões básicas: “atrás”, 

“dentro” e “em frente”. O “atrás” da revista consiste tudo o que colaborou com sua produção, 

norteando a mesma. No caso o OCIAA e o Ministério das Informações britânico e todas suas 

subdivisões e associações, que mantinham as publicações das revistas com o objetivo 

principal de conseguir aliados e bloquear a interferência nazista através da imprensa. 

“Dentro” é entendido como as características formais da publicação, que envolvem aspectos 

como a materialidade e estilo da revista, como a ausência de colunas fixas e a não presença 

de editoriais e sumário e a abundância de fotografias. Por fim, o “em frente” é relacionado 

com o público leitor alvo da revista. Para mais informações ver ZICMAN, Renée Barata. 

História através da imprensa – algumas considerações metodológicas. São Paulo. 1981, 

p.89-102. 
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Considerações finais 

 

A Grande Guerra fez surgir, não somente tecnologias de guerra e 

aparatos militares baseados na força, mas também estratégias midiáticas, 

através dos meios de comunicação, os utilizando como importantes 

instrumentos políticos. 

Estudar as pretensões políticas da guerra através de periódicos 

contribuem para compreender as relações de poder entre os países, bem 

como o conteúdo que era transmitido pelas palavras e imagens para 

convencer a sociedade, ajudando a forjar o imaginário da guerra. 

Sendo assim, uma análise dos elementos propagandísticos podem 

revelar a concepção de guerra expressa nas revistas, além de contribuir para 

nossa compreensão sobre o conflito, analisando como os Estados Unidos e 

Inglaterra, em resposta a propaganda nazista, buscavam expandir suas 

alianças por meio de imprensa, de certa forma em uma política de contenção 

do nazismo. As fontes podem nos revelar isso, uma vez que ambas são 

produzidas por órgãos oficiais dos governos.  

A grande abrangência de imagens utilizadas nessas propagandas nos 

levam a refletir sobre a relação com os objetivos buscados por essas nações, 

que eram o de favorecer sua imagem no conflito, demonstrando 

salvaguardar os países a eles aliados e em contrapartida afastar desses 

lugares, as pretensões nazistas e do restante do Eixo, mostrando como eles 

eram perigosos e agressivos. Sendo assim, partimos da hipótese de que as 

imagens podem cumprir tanto a função de alcançar um público alvo além 

dos letrados, como também ajudar a conferir veracidade aos fatos ali 

mencionados4. O que torna, portanto, a utilização de fotografias eficaz na 

transmissão de mensagens políticas. 

Por essas razões, a nossa intenção ao estudar a propaganda de guerra 

contida nos periódicos mencionados, nos possibilita entender mais sobre a 

Segunda Guerra Mundial analisando seus impactos para além do front.  
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